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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) 2020/797 VAN DE COMMISSIE
van 17 juni 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de voorschriften voor dierlijke
bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst
ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 41, lid 3, eerste alinea, en artikel 42, lid 2,
onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn maatregelen vastgesteld tot uitvoering van de
voorschriften in Verordening (EG) nr. 1069/2009, met inbegrip van volksgezondheids- en diergezondheidsvoor
schriften inzake de invoer in of doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten, om risico’s
voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te
beperken.

(2)

Artikel 15 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad (3) bevat voorschriften voor de veterinaire controles die moeten
worden verricht met het oog op de toestemming voor wederinvoer van zendingen van producten van oorsprong uit
de Unie die, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, naar de Unie terugkeren. Bij Verordening
(EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt Richtlijn 97/78/EG met ingang van 14 december
2019 ingetrokken en vervangen.

(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en
producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).
(3) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).
(4) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere
officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften
inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU)
nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG)
nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en
tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de
Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).
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(3)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie (5) zijn voorschriften vastgesteld voor de uitvoering
van specifieke officiële controles op zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), b) en c),
van Verordening (EU) 2017/625, die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft
geweigerd, terugkeren naar de Unie.

(4)

De diergezondheids- en volksgezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van dierlijke bijproducten
en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd,
terugkeren naar de Unie, moeten worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 en 42 van Verordening (EG)
nr. 1069/2009.

(5)

Bij gebrek aan diergezondheids- en volksgezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de terugkeer van
geweigerde zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten, gelden voor dergelijke zendingen de in
Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgestelde algemene invoervoorschriften en de in bijlage XIV bij Verordening
(EU) nr. 142/2011 vastgestelde productspecifieke invoervoorschriften, op grond waarvan de terugkeer naar de Unie
van bepaalde van de Unie afkomstige zendingen nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, kan
worden voorkomen, bijvoorbeeld indien het voor de binnenkomst vereiste productspecifieke handelsdocument of
gezondheidscertificaat ontbreekt.

(6)

De risico’s voor de diergezondheid en de volksgezondheid van van de Unie afkomstige dierlijke bijproducten en
afgeleide producten verschillen echter van de risico’s van dergelijke producten die afkomstig zijn van derde landen.
Een zending dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig is van en, nadat een derde land de
binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeert naar de Unie, hoeft derhalve niet vergezeld te gaan van een
handelsdocument, een gezondheidscertificaat of, in voorkomend geval, een verklaring die overeenstemt met een
model dat momenteel is vastgesteld op grond van artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder d), van Verordening (EG)
nr. 1069/2009, zoals vereist voor zendingen van oorsprong uit derde landen.

(7)

De bovengenoemde zending moet worden toegelaten tot de Unie en moet worden verzonden naar een
overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende inrichting of erkend bedrijf voor de
categorie en het type dierlijke bijproducten en afgeleide producten, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van de
plaats van bestemming in de Unie ermee heeft ingestemd deze zending te aanvaarden.

(8)

Een andere bevoegde autoriteit in de Unie dan de voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten
verantwoordelijke bevoegde autoriteit kan bepaalde zendingen dierlijke bijproducten of afgeleide producten die
bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen, controleren. Indien het originele zegel tijdens die controles werd
vervangen, moet het nummer van het nieuwe zegel in de begeleidende documenten worden opgenomen.

(9)

Om te zorgen voor een passend beheer van de risico’s voor de diergezondheid en volksgezondheid en met het oog
op de rechtszekerheid is het derhalve noodzakelijk te voorzien in voorwaarden voor de terugkeer naar de Unie van
van de Unie afkomstige dierlijke bijproducten en afgeleide producten nadat een derde land de binnenkomst ervan
heeft geweigerd.

(10)

Om de traceerbaarheid van de terugkerende zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten te waarborgen,
moet toezicht worden gehouden op het vervoer van die zendingen van de grenscontrolepost van aankomst in de
Unie naar de inrichting van bestemming volgens de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de
Commissie (6) vastgestelde procedure.

(11)

Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Aangezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van toepassing is met ingang van 14 december 2019, moeten
de in deze verordening vastgestelde regels ook met ingang van die datum van toepassing zijn.

(13)

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

(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie van 23 september 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren
en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (PB
L 316 van 6.12.2019, blz. 6).
(6) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen
van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PB L 255
van 4.10.2019, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan artikel 25, lid 3, wordt het volgende punt toegevoegd:
“c) de specifieke eisen voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land
de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, zoals vastgesteld in hoofdstuk VI van die bijlage.”.
2) Aan artikel 26 wordt het volgende punt toegevoegd:
“e) het materiaal dat afkomstig is uit een lidstaat en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, naar
die lidstaat terugkeert, voldoet aan de specifieke eisen in bijlage XIV, hoofdstuk VI.”.
3) Aan artikel 31 wordt de volgende alinea toegevoegd:
“Bij wijze van afwijking van de eerste alinea moeten de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn
van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, voldoen aan de
specifieke eisen in bijlage XIV, hoofdstuk VI.”.
4) Bijlage XIV wordt gewijzigd overeenkomstig de tekst in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juni 2020.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

L 194/4

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

18.6.2020

BIJLAGE

Aan bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt het volgende hoofdstuk VI toegevoegd:
“HOOFDSTUK VI
EISEN VOOR HET BINNENBRENGEN VAN ZENDINGEN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN DIE
AFKOMSTIG ZIJN VAN EN, NADAT EEN DERDE LAND DE BINNENKOMST ERVAN HEEFT GEWEIGERD, TERUGKEREN
NAAR DE UNIE

Afdeling 1
Onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk
die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land
dat niet in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV is opgenomen
1. De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen onverpakte dierlijke
bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en
terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat niet in zijn geheel of met
een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV voor de binnenkomst in de Unie van het type product is
opgenomen, alleen toe indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de zending gaat vergezeld van het door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van uitvoer afgegeven originele
officiële certificaat of document of een gewaarmerkte kopie daarvan, of van het elektronische equivalent van dit
certificaat of document dat met behulp van het Imsoc (1) is gegenereerd;
b) de zending gaat vergezeld van een verklaring van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming, waarin die
autoriteit ermee instemt de zending te ontvangen en de plaats van bestemming aangeeft;
c) de zending voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
i) de zending is verzegeld gebleven met een intact origineel zegel, indien in het in punt 1, onder a), bedoelde
originele certificaat of in een ander officieel document dat door een autoriteit in de Unie is afgegeven, is vermeld
dat op de zending een zegel werd aangebracht vóór deze de Unie verliet,
ii) de zending gaat vergezeld van een officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheidsinstantie van
het derde land dat de binnenkomst van de zending heeft geweigerd, met vermelding van de reden van de weigering.
2. In afwijking van punt 1, onder a), wordt, wanneer de zending is uitgevoerd zonder begeleidend officieel certificaat of
document, de oorsprong van de zending op een andere wijze geauthenticeerd op basis van de door de voor de zending
verantwoordelijke exploitant voorgelegde bewijsstukken.
3. Er wordt toezicht gehouden op het vervoer van de in punt 1 genoemde zendingen producten van de grenscontrolepost
naar de plaats van bestemming overeenkomstig artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666.
Afdeling 2
Onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk
die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land
dat in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV is opgenomen
1. De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen onverpakte dierlijke
bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en
terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat in zijn geheel of met een deel
van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV voor de binnenkomst in de Unie van het type product is opgenomen, alleen
toe indien aan de voorwaarden in afdeling 1, punt 1, onder a) en b), punt 1, onder c), ii), en de punten 2 en 3 is voldaan.
2. Indien de in punt 1 bedoelde producten zijn gelost, opgeslagen, opnieuw geladen, of indien het oorspronkelijke zegel
ervan is vervangen, in of bij het binnenkomen in het in de lijst in bijlage XIV opgenomen derde land of deel van zijn
grondgebied, gaat de zending vergezeld van een officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheids
instantie van dat derde land of gebied:
a) waarin de plaats en de datum van het lossen, de opslag en het opnieuw laden, alsmede het nummer van het zegel dat
na het opnieuw laden op de container is aangebracht, worden vermeld;
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van
het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (“de Imsoc-verordening”) (PB L 261 van
14.10.2019, blz. 37).
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b) waarin wordt bevestigd dat:
i)

de verzegeling van het voertuig of de container van de zending alleen werd verbroken voor de uitvoering van
officiële controles;

ii) de producten uitsluitend zijn gehanteerd voor zover dat nodig was, en met name
— bij een temperatuur die passend is voor de desbetreffende soorten dierlijke bijproducten of afgeleide
producten, en
— op zodanige wijze dat kruisverontreiniging van de producten tijdens de controles wordt voorkomen;
iii) het voertuig of de container onmiddellijk na de officiële controles opnieuw werd verzegeld;
c) waarin de redenen voor het lossen en de opslag worden vermeld.
Afdeling 3
Verpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de
binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie
1. De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen verpakte dierlijke
bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft
geweigerd, terugkeren naar de Unie alleen toe indien aan de voorwaarden in afdeling 1 is voldaan en de individuele
verpakking van de producten intact is gebleven ten opzichte van de staat ervan vóór uitvoer.
2. Wanneer de in punt 1 bedoelde producten in een derde land zijn gelost, gaat de zending vergezeld van een officiële
verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheidsinstantie van het derde land, waaruit blijkt dat de
producten:
a) geen andere hantering hebben ondergaan dan lossen, opslag en opnieuw laden;
b) werden gehanteerd bij de temperatuur die vereist is voor de desbetreffende soorten dierlijke bijproducten of afgeleide
producten.”.
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/798 VAN DE COMMISSIE
van 17 juni 2020
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 betreffende beschermende maatregelen in
verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bepaalde lidstaten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 4134)
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intra-uniale handelsverkeer
in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name
artikel 10, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 van de Commissie (3) is vastgesteld naar aanleiding van uitbraken van
hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bedrijven waar pluimvee wordt gehouden in bepaalde
lidstaten en de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden door die lidstaten overeenkomstig Richtlijn
2005/94/EG van de Raad (4).

(2)

In Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 is bepaald dat de beschermings- en toezichtsgebieden die door de in de bijlage bij
dat uitvoeringsbesluit opgenomen lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG zijn ingesteld, ten minste de
gebieden moeten omvatten die in de lijst van die bijlage zijn opgenomen.

(3)

Naar aanleiding van bijkomende uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 bij pluimvee
in Hongarije die in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 moesten worden weerspiegeld, is die bijlage
onlangs bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/711 van de Commissie (5) gewijzigd.

(4)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/711 is vastgesteld, heeft Hongarije de Commissie in kennis
gesteld van drie bijkomende uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bedrijven
waar pluimvee werd gehouden, wederom in het comitaat Bács-Kiskun.

(5)

De nieuwe uitbraken in Hongarije bevinden zich binnen de grenzen van gebieden die momenteel zijn opgenomen in
de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47. De grenzen van de nieuwe beschermingsgebieden rond deze nieuwe
uitbraken, die door de bevoegde autoriteit van Hongarije overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG zijn vastgesteld,
reiken echter verder dan de grenzen van de momenteel in die bijlage genoemde beschermingsgebieden.

(6)

Bovendien heeft Bulgarije de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van
het subtype H5N8 in een bedrijf waar pluimvee werd gehouden in de regio Plovdiv.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 van de Commissie van 20 januari 2020 betreffende beschermende maatregelen in verband met
hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bepaalde lidstaten (PB L 16 van 21.1.2020, blz. 31).
(4) Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire
influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).
(5) Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/711 van de Commissie van 27 mei 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47
betreffende beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bepaalde lidstaten
(PB L 166 van 28.5.2020, blz. 5).
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(7)

Bulgarije is momenteel niet opgenomen in de lijst in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47, en naar
aanleiding van die nieuwe uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 heeft de bevoegde
autoriteit van die lidstaat de nodige maatregelen genomen overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG, waaronder de
instelling van beschermings- en toezichtsgebieden rond die nieuwe uitbraak.

(8)

De Commissie heeft de door Bulgarije en Hongarije overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG genomen maatregelen
bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteit van Bulgarije ingestelde
beschermings- en toezichtsgebieden, en de nieuwe door de bevoegde autoriteit van Hongarije ingestelde
beschermingsgebieden op voldoende afstand liggen van de bedrijven waar de recente uitbraken van hoogpathogene
aviaire influenza van het subtype H5N8 zijn bevestigd. Daarom moeten de voor Hongarije in Uitvoeringsbesluit
(EU) 2020/47 opgenomen beschermingsgebieden worden gewijzigd, en moeten voor Bulgarije nieuwe
beschermings- en toezichtsgebieden worden opgenomen.

(9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 moet derhalve worden gewijzigd om de regionalisering op het niveau van de Unie
te actualiseren door hierin de lijst met de nieuwe door Bulgarije ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden op te
nemen alsmede de nieuwe overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG door Hongarije ingestelde beschermingsgebieden,
en de duur van de daarin geldende beperkingen aan te geven.

(10)

Bovendien heeft de epidemiologische situatie in de Unie zich sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU)
2020/47 is vastgesteld, verder ontwikkeld, waarbij zij in Hongarije bijzonder ongunstig is met 264 bevestigde
uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in de comitaten Bács-Kiskun en Csongrád,
op een totaal van 273 in die lidstaat bevestigde uitbraken. De ernst van de epidemiologische situatie werd onder
meer beïnvloed door de hoge dichtheid van pluimveebedrijven en de hoge dichtheid van de pluimveepopulatie in de
getroffen delen van die comitaten.

(11)

In gebieden met een hoge pluimveedichtheid en voor bepaalde pluimveesoorten die bijzonder gevoelig zijn voor
besmetting, is er een verhoogd risico op de verspreiding van het hoogpathogene aviaire-influenzavirus. De gebieden
in de comitaten Bács-Kiskun en Csongrád in Hongarije kunnen derhalve als gebieden met een hoog risico op de
verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza worden beschouwd. Om de vermenigvuldiging en de
verspreiding van het virus onder controle te krijgen, moet de dichtheid van de vatbare pluimveepopulatie in die
gebieden met een hoog risico worden verlaagd en moeten verplaatsingen van pluimvee en eendagskuikens verder
worden beperkt dan is toegestaan in de bij Richtlijn 2005/94/EG vastgestelde bestrijdingsmaatregelen. Door de
ontwikkeling van de huidige epidemie van hoogpathogene aviaire influenza zijn strengere beschermingsmaatregelen
nodig.

(12)

Gezien de schaal van de uitbraken in de comitaten Bács-Kiskun en Csongrád en de grote aantallen pluimvee die nog
in de voor de uitbraken in die comitaten ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden aanwezig zijn, moeten, om
het risico op blootstelling van pluimvee aan het hoogpathogene aviaire-influenzavirus dat in die gebieden circuleert
te beperken en de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza te voorkomen, en met inachtneming van het
voorzorgsbeginsel, beschermende maatregelen worden vastgesteld die in deze gebieden met een hoog risico moeten
worden toegepast, in aanvulling op de reeds in Richtlijn 2005/94/EG vastgestelde bestrijdingsmaatregelen, door niet
toe te staan dat pluimvee en eendagskuikens worden verplaatst van en naar bedrijven binnen deze gebieden met een
hoog risico en door de herbevolking met pluimvee in die gebieden uit te stellen door niet toe te staan dat pluimvee of
eendagskuikens naar bedrijven in die gebieden worden verplaatst.

(13)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 moet dus worden gewijzigd om te voorzien in aanvullende beschermings
maatregelen die in deze gebieden met een hoog risico in Hongarije moeten worden toegepast. Bovendien moet de
bijlage bij dat uitvoeringsbesluit worden vervangen door twee bijlagen, namelijk bijlage I, waarin de overeenkomstig
Richtlijn 2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden worden opgenomen, en bijlage II, waarin
wordt vermeld welke delen van de in de lijst in bijlage I opgenomen beschermings- en toezichtsgebieden een
bijzonder hoog risico vormen voor de verspreiding van het hoogpathogene aviaire-influenzavirus en waar de
aanvullende beschermingsmaatregelen moeten worden toegepast vanwege de huidige epidemische situatie in de
comitaten Bács-Kiskun en Csongrád in Hongarije. Bijgevolg moeten de gebieden met een hoog risico van die
comitaten in bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 worden vermeld.

(14)

De dichtheid van de vatbare pluimveepopulatie in de in bijlage II bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 bedoelde
gebieden met een hoog risico van de beschermings- en toezichtsgebieden moet worden verlaagd, met name door de
herbevolking van de pluimveebedrijven die een bijzonder hoog risico op besmetting lopen, uit te stellen. Het is ook
passend de verplaatsingen van pluimvee vanuit en binnen die beschermings- en toezichtsgebieden te beperken,
tenzij aan bepaalde veterinairrechtelijke voorschriften is voldaan.
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(15)

Gezien de huidige epidemiologische situatie wat hoogpathogene aviaire influenza betreft, en gezien de bestrijdings
maatregelen waarin Richtlijn 2005/94/EG voorziet, moet Hongarije de strikte beschermingsmaatregelen toepassen
om het risico op verspreiding van die ziekte in de gebieden met een hoog risico in de comitaten Bács-Kiskun en
Csongrád te beperken. Hongarije moet er derhalve voor zorgen dat geen zendingen pluimvee en eendagskuikens
vanuit de in bijlage II bedoelde gebieden met een hoog risico naar andere delen van Hongarije, naar andere lidstaten
of naar derde landen worden verzonden.

(16)

De verplaatsing van pluimvee voor onmiddellijke slacht vormt een kleiner risico op de verspreiding van ziekten dan
andere soorten verplaatsingen van pluimvee, mits risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Het is derhalve
passend dat, wanneer om redenen van logistiek en dierenwelzijn het slachten van pluimvee in de in bijlage II
bedoelde gebieden met een hoog risico niet mogelijk is, met name door het ontbreken van een geschikt slachthuis
of door een beperkte slachtcapaciteit in de betrokken gebieden met een hoog risico, de lidstaten bij wijze van
uitzondering afwijkingen mogen toestaan voor de verzending van pluimvee, voor onmiddellijke slacht, van een in
bijlage II bedoeld gebied met een hoog risico naar een buiten dat gebied met een hoog risico gelegen aangewezen
slachthuis in dezelfde lidstaat. Die verplaatsingen moeten worden toegestaan mits strikte risicobeperkende
maatregelen worden toegepast om de ziektebestrijding niet in gevaar te brengen.

(17)

De herbevolking van pluimveebedrijven in de in bijlage II voor Hongarije vermelde gebieden met een hoog risico
moet gedurende een voldoende lange periode worden uitgesteld om ervoor te zorgen dat het hoogpathogene
aviaire-influenzavirus in die gebieden met een hoog risico wordt uitgeroeid, en ten minste tot uit de resultaten van
een geschikt door de bevoegde autoriteit van die lidstaat opgesteld toezichtsplan blijkt dat het virus niet meer
circuleert. Bijgevolg mag het vervoer van eendagskuikens naar bedrijven in die gebieden met een hoog risico niet
worden toegestaan. Bovendien mag de herbevolking van pluimveebedrijven in die gebieden met een hoog risico
alleen worden toegestaan na een gunstig resultaat van een door de bevoegde autoriteit van Hongarije uitgevoerde
risicobeoordeling, en als de te herbevolken pluimveebedrijven passende risicobeperkende en verscherpte bioveilig
heidsmaatregelen hebben genomen om de insleep en de verspreiding van het virus te voorkomen.

(18)

Om de bevoegde autoriteit van Hongarije voldoende tijd te geven om het toezicht in te voeren dat noodzakelijk is om
te kunnen vaststellen of het hoogpathogene aviaire-influenzavirus in de in bijlage II bedoelde beschermings- en
toezichtsgebieden circuleert, en rekening houdend met de tijd die nodig is om de nodige controles in alle
pluimveebedrijven in die gebieden te verrichten vóór de herbevolking wordt toegestaan, moet de duur van de in die
gebieden toegepaste beschermingsmaatregelen bovendien worden verlengd. De periode gedurende welke de
beschermingsmaatregelen in de in bijlage I, delen A en B, vermelde beschermings- en toezichtsgebieden in
Hongarije moeten worden toegepast, moet daarom worden verlengd.

(19)

De officiële naam van het comitaat Csongrád in Hongarije is op 4 juni 2020 gewijzigd in Csongrád-Csanád. Derhalve
moeten de verwijzingen naar het comitaat Csongrád in de huidige bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47
worden vervangen door de nieuwe naam van dat comitaat in de nieuwe bijlagen I en II bij die handeling.

(20)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen
ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten op het niveau van de Unie en in samenwerking met
Bulgarije en Hongarije de door die lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG ingestelde en in de lijst in
bijlage I opgenomen nieuwe beschermings- en toezichtsgebieden, alsmede de in bijlage II bedoelde gebieden waar
bijkomende beschermingsmaatregelen gelden, snel worden vastgesteld.

(21)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(22)

Gezien de huidige ontwikkeling van de epidemiologische situatie in Bulgarije en Hongarije en de noodzaak om de
verdere verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 te beperken, is het belangrijk dat
de wijzigingen die bij dit besluit in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 worden aangebracht, zo spoedig
mogelijk in werking treden.

(23)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 wordt als volgt gewijzigd:
1) De artikelen 1, 2 en 3 worden vervangen door:
“Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
De beschermings- en toezichtsgebieden die door de in bijlage I bij dit besluit opgenomen lidstaten (“de betrokken
lidstaten”) overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG naar aanleiding van een uitbraak of uitbraken van
hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee moeten worden vastgesteld, alsmede de duur van de maatregelen die
overeenkomstig artikel 29, lid 1, en artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG moeten worden toegepast, worden bij dit
besluit op het niveau van de Unie vastgesteld.
2.
In dit besluit worden bepaalde beschermende maatregelen vastgesteld die in verband met hoogpathogene aviaire
influenza in de in bijlage II bedoelde lidstaten of gebieden daarvan moeten worden uitgevoerd met betrekking tot:
a) verplaatsingen van pluimvee en eendagskuikens binnen die lidstaten of gebieden daarvan;
b) de verzending van zendingen pluimvee en eendagskuikens vanuit bedrijven die gelegen zijn in die lidstaten of in
gebieden daarvan.
De duur van die beschermingsmaatregelen is gelijk aan de voor die gebieden in bijlage I vermelde geldigheidsduur van
de beschermings- en toezichtsgebieden.
Artikel 2
In bijlage I, deel A, op te nemen gebieden en de duur van de daarin toe te passen maatregelen
De betrokken lidstaten zien erop toe dat:
a) de overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder a), van Richtlijn 2005/94/EG door hun bevoegde autoriteiten ingestelde
beschermingsgebieden ten minste de gebieden omvatten die in bijlage I, deel A, bij dit besluit als beschermings
gebieden zijn opgenomen;
b) de maatregelen die overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG in de beschermingsgebieden moeten
worden toegepast, ten minste tot de in bijlage I, deel A, bij dit besluit voor de beschermingsgebieden opgegeven data
worden gehandhaafd.
Artikel 3
In bijlage I, deel B, op te nemen gebieden en de duur van de daarin toe te passen maatregelen
De betrokken lidstaten zien erop toe dat:
a) de overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder b), van Richtlijn 2005/94/EG door hun bevoegde autoriteiten ingestelde
toezichtsgebieden ten minste de gebieden omvatten die in bijlage I, deel B, bij dit besluit als toezichtsgebieden zijn
opgenomen;
b) de maatregelen die overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG in de toezichtsgebieden moeten worden
toegepast, ten minste tot de in bijlage I, deel B, bij dit besluit voor de toezichtsgebieden opgegeven data worden
gehandhaafd.
Artikel 3 bis
Beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn in de in bijlage II bedoelde gebieden
1.

De in bijlage II opgenomen lidstaten verbieden:

a) de verplaatsing van pluimvee en eendagskuikens van bedrijven die gelegen zijn in de in bijlage II bedoelde gebieden
naar andere in die gebieden gelegen bedrijven;
b) de verzending van zendingen pluimvee en eendagskuikens vanuit bedrijven die gelegen zijn in de in bijlage II
bedoelde gebieden;
c) de verplaatsing van pluimvee en eendagskuikens van oorsprong uit bedrijven die gelegen zijn in andere gebieden van
dezelfde lidstaat dan de in bijlage II bedoelde gebieden, of afkomstig zijn van bedrijven uit andere lidstaten of derde
landen, naar bedrijven die gelegen zijn in de in bijlage II bedoelde gebieden.
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2.
In afwijking van de verbodsbepalingen van lid 1 kunnen de in bijlage II bedoelde lidstaten, na een
risicobeoordeling met positief resultaat en mits passende risicobeperkende en versterkte bioveiligheidsmaatregelen
worden toegepast om de insleep en de verspreiding van het hoogpathogene aviaire-influenzavirus te voorkomen, ook
op het bedrijf van bestemming, toestemming verlenen voor:
a) de verplaatsing van pluimvee en eendagskuikens afkomstig van bedrijven die gelegen zijn in gebieden van dezelfde
lidstaat die niet zijn opgenomen in bijlage I, of van andere lidstaten of derde landen, naar bedrijven die gelegen zijn
in de toezichtsgebieden die in bijlage I zijn ingesteld voor de in bijlage II vermelde gebieden;
b) de verplaatsing van pluimvee van oorsprong uit een bedrijf dat gelegen is in het toezichtsgebied dat voor de in
bijlage II bedoelde gebieden in bijlage I is vastgesteld, naar een bedrijf in hetzelfde toezichtsgebied waar geen ander
pluimvee is, mits:
i)

het pluimvee op het bedrijf van herkomst op de dag van de verzending klinisch is onderzocht door een officiële
dierenarts;

ii) het pluimvee op het bedrijf van herkomst in overeenstemming met het diagnosehandboek maximaal 48 uur
vóór het tijdstip van verzending aan laboratoriumtests is onderworpen, met een gunstige uitslag;
iii) het bedrijf van bestemming na de aankomst van het pluimvee onder officieel toezicht wordt geplaatst;
c) de verzending van zendingen pluimvee voor onmiddellijke slacht, van bedrijven die zijn gelegen in de in bijlage II
bedoelde gebieden naar een aangewezen slachthuis binnen de betrokken beschermings- of toezichtsgebieden of,
indien zich in de betrokken beschermings- en toezichtsgebieden geen geschikt slachthuis bevindt of slechts beperkte
slachtcapaciteit voorhanden is, buiten de betrokken beschermings- en toezichtsgebieden, mits aan de voorwaarden
van artikel 23, lid 1, onder a) tot en met h), van Richtlijn 2005/94/EG en aan de voorwaarden onder b), i) en ii), van
dit artikel is voldaan;
d) de verzending van zendingen eendagskuikens uit de beschermings- en toezichtsgebieden die zijn ingesteld voor de in
bijlage II bedoelde gebieden, naar een bedrijf dat in dezelfde lidstaat is gelegen buiten de in bijlage II bedoelde
gebieden, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 24 en artikel 30, onder c), iii), van Richtlijn 2005/94/EG.
3.
Pluimvee en eendagskuikens zoals bedoeld in lid 2, onder b), c) en d), worden alleen vervoerd in voertuigen,
kooien, recipiënten en dozen, naargelang van het geval, die zijn gereinigd en ontsmet, onder officieel toezicht en in
overeenstemming met de instructies van de officiële dierenarts.”.
2) De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2020.
Voor de Commissie
Stella KYRIAKIDES
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/47 van de Commissie wordt vervangen door:
“BIJLAGE I

DEEL A
In artikel 1, lid 1, en artikel 2 bedoelde beschermingsgebieden in de betrokken lidstaten:
Lidstaat: Bulgarije

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29,
lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
— Asenovgrad
— Boyantsi
Municipality of Sadovo:
— Mominsko

3.7.2020

Lidstaat: Hongarije

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29,
lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és
Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és
a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895,
a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321
és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998,
a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601
és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379,
a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844,
a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253
és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121,
a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996
és 19.87582, a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689,
a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642
és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232,
a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 gps-koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei,
valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes
közigazgatási területe.

30.6.2020

Csongrád-Csanád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és
Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024,
a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363
és 19.88657, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377,
a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651
és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973,
a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775,
a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 gps koordináták által meghatározott pontok
körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány,
Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

15.6.2020
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Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29,
lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Bács-kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza,
Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab,
Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom,
Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás,
Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc,
Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések
közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833
és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592,
a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671
és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820,
a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129
és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556,
a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776
és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405,
a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624
és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483,
a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449
és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495,
a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254
és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712,
a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973
és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526,
a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126
és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529,
a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227
és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571,
a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446
és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939,
a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959
és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757,
a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508
és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124,
a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677
és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106,
a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244
és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355,
a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501,
a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951
és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180,
a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783
és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233,
a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665,
a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586
és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804
gps koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön
belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás,
Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

30.6.2020

Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza,
Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház,
Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek
a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646
és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112
és 21.04553 gps koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei.

15.6.2020

18.6.2020
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DEEL B

In artikel 1, lid 1, en artikel 3 bedoelde toezichtsgebieden in de betrokken lidstaten:
Lidstaat: Bulgarije

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Plovdiv region:
Municipality of Asenovgrad:
— Asenovgrad
— Boyantsi
Municipality of Sadovo:
— Mominsko

Van 4.7.2020 tot en met 13.7.2020

Municipality of Rodopi:
— Krumovo
— Yagodovo
Municipality of Sadovo:
— Sadovo
— Bolyartsi
— Katunitsa
— Karadzhovo
— Kochevo
Municipality of Kuklen:
— Kuklen
— Ruen
Municipality of Asenovgrad:
— Izbeglii
— Kozanovo
— Stoevo
— Zlatovrah
— Muldava
— Lyaskovo

13.7.2020

Lidstaat: Hongarije

Gebied omvattende:

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:
Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és
Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és
a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895,
a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321
és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998,
a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133
és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601
és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379,
a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844,
a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253
és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121,
a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996
és 19.87582, a 46.25410 és19.68220, a 46.54013 és a 19.84689,
a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642
és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232,
a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 gps-koordináták által
meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei,
valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes
közigazgatási területe.

Van 1.7.2020 tot en met 9.7.2020
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Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:
Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja
nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja
közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz
keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél
nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel,
Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati
közigazgatási határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati
és északi közigazgatási határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd
a 46.860495 és 19.848759 gps koordináták által meghatározott pont
körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas, Csépa északi határa,
majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke
északi közigazgatási határa, majd Csongrád-Csanád megye és Békés megye
határa, majd Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti
közigazgatási határa, majd Kardoskút, és Békéssámson keleti közigazgatási
határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely keleti, déli és nyugati közigazgatási
határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz
keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út,
majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

9.7.2020

Csongrád-Csanád megye:
Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és
Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024,
a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363
és 19.88657, a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377,
a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651
és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973,
a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775,
a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566,
a 46.275056 és 19.946250 gps koordináták által meghatározott pontok
körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány,
Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

Van 16.6.2020 tot en met 9.7.2020

Bács-Kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza,
Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab,
Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom,
Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás,
Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc,
Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések
közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833
és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592,
a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671
és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820,
a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129
és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556,
a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776
és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405,
a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624
és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483,
a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449
és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495,
a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254
és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a

Van 1.7.2020 tot en met 9.7.2020
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Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638,
a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771
és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045,
a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707
és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979,
a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856
és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446
és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939,
a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959
és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757,
a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508
és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124,
a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677
és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106,
a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244
és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355,
a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501,
a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951
és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180,
a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783
és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233,
a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665,
a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586
és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804
gps koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön
belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás,
Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.
Békés megye:
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza,
Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház,
Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek
a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646
és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112
és 21.04553 gps koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km
sugarú körökön belül eső területei.

Van 16.6.2020 tot en met 24.6.2020

Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati
közigazgatási határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási
határa, majd Magyarbánhegyes 46.47521 és 21.1389 gps koordináták által
meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körökön belül eső területe,
majd Medgyesháza déli és nyugati közigazgatási határa, majd
Pusztaottlaka nyugati közigazgatási határa, majd Újkígyós nyugati és
északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási
határa.
Békéscsaba, Csorvás, Csabacsűd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás,
Örménykút, Telekgerendás települések közigazgatási területeinek
a 46.74646 és 20.82643 gps koordináták által meghatározott pont körüli
10 km sugarú körön belül eső területei, Kétsoprony 46.74646 és 20.82643
gps koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön kívül
eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és Orosháza teljes
közigazgatási területe.

24.6.2020
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Lidstaat: Roemenië

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31
van Richtlijn 2005/94/EG

Gebied omvattende:

Județul Arad:
Localitățile:
— Peregu Mic
— Peregu Mare
— Iratoșu
— Dorobanți
— Variașu Mic
— Variașu Mare
— Turnu

17.6.2020

BIJLAGE II

Lidstaat: Hongarije
De volgende van de in bijlage I vermelde gebieden:
— Bács-Kiskun megye
— Csongrád-Csanád megye
— Jász-Nagykun-Szolnok megye
— Pest megye
— Bekes megye, the following municipalities: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson”.
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 1/2020 VAN HET GEMENGD COMITÉ LUCHTVERVOER EUROPESE
UNIE/ZWITSERLAND, OPGERICHT BIJ DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER TUSSEN
DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT,
van 15 juni 2020
tot vervanging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat [2020/799]
HET COMITÉ LUCHTVERVOER EUROPESE UNIE/ZWITSERLAND,

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

Enig artikel
Vanaf 1 juli 2020 vervangt de bijlage bij dit besluit de bijlage bij de overeenkomst.
Gedaan te Brussel, 15 juni 2020.

Voor de Gemengde Commissie
Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie

Het hoofd van de Zwitserse delegatie

Filip CORNELIS

Christian HEGNER

L 194/18
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BIJLAGE
“BIJLAGE

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
— krachtens het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden, treedt de Europese Unie in de
plaats van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolger is;
— als in deze bijlage gespecificeerde besluiten verwijzingen bevatten naar lidstaten van de Europese Gemeenschap, zoals
vervangen door de Europese Unie, of een eis betreffende een verband met laatstgenoemde, gelden deze verwijzingen,
voor de toepassing van deze overeenkomst, als eveneens van toepassing op Zwitserland, of op de eis betreffende een
verband met Zwitserland;
— de verwijzingen naar Verordeningen (EEG) nr. 2407/92 en (EEG) nr. 2408/92 van de Raad in de artikelen 4, 15, 18, 27
en 35 van de overeenkomst worden begrepen als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees
Parlement en de Raad;
— onverminderd artikel 15 van deze overeenkomst wordt onder de in onderstaande richtsnoeren en verordeningen van de
Gemeenschap gebruikte term “communautaire luchtvaartmaatschappij” tevens verstaan een luchtvaartmaatschappij die
een exploitatievergunning heeft en die haar hoofdzetel en, in voorkomend geval, haar statutaire zetel in Zwitserland
heeft overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1008/2008. Verwijzingen naar Verordening (EEG)
nr. 2407/92 van de Raad worden begrepen als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1008/2008;
— verwijzingen in de volgende teksten naar de artikelen 81 en 82 van het Verdrag of naar de artikelen 101 en 102 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden begrepen als verwijzingen naar de artikelen 8 en 9 van
deze overeenkomst.
1. Liberalisering van de luchtvaart en andere regels betreffende de burgerluchtvaart
Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake
gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking), PB L 293 van
31.10.2008, blz. 3, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2018/1139, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1,
— Verordening (EU) 2020/696, PB L 165 van 27.5.2020, blz. 1.
Richtlijn 2000/79/EG van de Raad van 27 november 2000 inzake de inwerkingstelling van de Europese
Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstĳd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart gesloten door
de Association of European Airlines (AEA), de European Transport Workers' Association (ETF), de European Cockpit
Association (ECA), de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)
(Voor de EER relevante tekst), PB L 302 van 1.12.2000, blz. 57.
Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd, PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de
statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht, PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 1358/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 tot uitvoering van Verordening (EG)
nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vrachten postvervoer door de lucht en tot wijziging van de bĳlagen I en II daarbij, PB L 194 van 1.8.2003, blz. 9, als
gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 158/2007 van de Commissie, PB L 49 van 17.2.2007, blz. 9.
Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de
verzekeringseisen voor luchtvervoerders en vliegtuigexploitanten, PB L 138 van 30.4.2004, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 285/2010 van de Commissie, PB L 87 van 7.4.2010, blz. 19.
Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
toewijzing van “slots” op communautaire luchthavens, PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1 (artikelen 1‐12), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 793/2004, PB L 138 van 30.4.2004, blz. 50,
— Verordening (EU) 2020/459, PB L 99 van 31.3.2020, blz. 1.
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Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavenheffingen
(Voor de EER relevante tekst), PB L 70 van 14.3.2009, blz. 11.
Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de
luchthavens van de Gemeenschap, PB L 272 van 25.10.1996, blz. 36.
(artikelen 1‐9, 11‐23 en 25)
Verordening (EG) nr. 80/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake een
gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de
Raad (Voor de EER relevante tekst), PB L 35 van 4.2.2009, blz. 47.
2. Mededingingsregels
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (Voor de EER relevante tekst), PB L 1 van 4.1.2003,
blz. 1 (artikelen 1‐13 en 15‐45).
(Voor zover deze verordening relevant is voor de toepassing van deze overeenkomst. De opname van deze verordening
heeft geen gevolgen voor de taakverdeling uit hoofde van deze overeenkomst.)
Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op
grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag (Voor de EER relevante tekst), PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18,
als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie, PB L 362 van 20.12.2006, blz. 1,
— Verordening (EG) nr. 622/2008 van de Commissie, PB L 171 van 1.7.2008, blz. 3.
Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van
ondernemingen (de “EG-concentratieverordening”) (Voor de EER relevante tekst), PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
(artikelen 1‐18, artikel 19, leden 1 en 2, en artikelen 20‐23)
Met betrekking tot artikel 4, lid 5, van de concentratieverordening is het volgende van toepassing tussen de Europese
Gemeenschap en Zwitserland:
1. Met betrekking tot een concentratie, als gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 139/2004, die geen
communautaire dimensie heeft in de zin van artikel 1 van die verordening en die kan worden onderzocht op basis
van de nationale mededingingswetten van minstens drie EG-lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat, mogen de in
artikel 4, lid 2, van die verordening vermelde personen of ondernemingen, alvorens de concentratie bij de bevoegde
autoriteiten aan te melden, de Europese Commissie door middel van een gemotiveerde kennisgeving meedelen dat de
concentratie door de Commissie moet worden onderzocht.
2. De Europese Commissie stuurt alle kennisgevingen die overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 139/2004 en de vorige alinea zijn ingediend, onverwijld door naar de Zwitserse Bondsstaat.
3. Als de Zwitserse Bondsstaat het oneens is met het verzoek om de zaak te verwijzen, behoudt de bevoegde Zwitserse
mededingingsautoriteit haar bevoegdheid en wordt de zaak overeenkomstig deze alinea niet naar de Commissie
verwezen.
Overeenkomstig de uiterste termijnen van artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2, van de
concentratieverordening:
1. stuurt de Europese Commissie overeenkomstig artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2,
onverwijld alle relevante documenten naar de bevoegde Zwitserse mededingingsautoriteit;
2. begint de berekening van de in artikel 4, leden 4 en 5, artikel 9, leden 2 en 6, en artikel 22, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 139/2004 bedoelde uiterste termijnen voor de Zwitserse Bondsstaat na ontvangst van de relevante
documenten door de bevoegde Zwitserse mededingingsautoriteit.
Verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG)
nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (Voor de EER relevante tekst),
PB L 133 van 30.4.2004, blz. 1 (artikelen 1‐24), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie, PB L 362 van 20.12.2006, blz. 1,
— Verordening (EG) nr. 1033/2008 van de Commissie, PB L 279 van 22.10.2008, blz. 3,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1269/2013 van de Commissie, PB L 336 van 14.12.2013, blz. 1.
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Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële
betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen
(Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst), PB L 318 van 17.11.2006, blz. 17.
Verordening (EG) nr. 487/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het
Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het
luchtvervoer (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst), PB L 148 van 11.6.2009, blz. 1.
3. Veiligheid van de luchtvaart
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 voor de veiligheid
van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010,
(EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot
intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1
De bevoegdheden die overeenkomstig de verordening aan het Agentschap zijn toegekend, gelden ook in Zwitserland.
De bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend voor het nemen van beslissingen krachtens artikel 2, leden 6
en 7, artikel 41, lid 6, artikel 62, lid 5, artikel 67, leden 2 en 3, artikel 70, lid 4, artikel 71, lid 2, artikel 76, lid 4,
artikel 84, lid 1, artikel 85, lid 9, artikel 104, lid 3, onder i), artikel 105, lid 1, en artikel 106, leden 1 en 6, gelden ook
in Zwitserland.
Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het tweede streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer zijn de verwijzingen naar de “lidstaten” in
de bepalingen van Verordening (EU) nr. 182/2011 als vermeld in artikel 127 van Verordening (EU) 2018/1139, niet
van toepassing op Zwitserland.
Niets in de verordening mag worden geïnterpreteerd alsof de autoriteit om uit hoofde van internationale
overeenkomsten namens Zwitserland op te treden met een ander doel dan het verlenen van bijstand bij de naleving van
de uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, aan het EASA wordt overgedragen.
De tekst van de verordening wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:
a) Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:
i) in lid 1, onder a), wordt “of Zwitserland” ingevoegd na “de Unie”;
ii) het volgende lid wordt toegevoegd:
“4.
Voert de Unie met een derde land onderhandelingen over de sluiting van een overeenkomst die het
mogelijk maakt dat een lidstaat of het Agentschap certificaten aflevert op basis van certificeringen van de
luchtvaartautoriteiten van dat derde land, dan streeft zij ernaar dat Zwitserland het betrokken derde land een
soortgelijke overeenkomst aanbiedt. Zwitserland streeft er op zijn beurt naar met derde landen overeenkomsten
te sluiten die overeenstemmen met die van de Unie.”.
b) Aan artikel 95 wordt het volgende lid toegevoegd:
“3.
In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden van de Europese Unie, kunnen onderdanen van Zwitserland die in het bezit zijn van al hun
burgerrechten, op contractbasis in dienst worden genomen door de uitvoerend directeur van het Agentschap.”.
c) Aan artikel 96 wordt de volgende alinea toegevoegd:
“Zwitserland past het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat als bijlage A bij deze
bijlage is gevoegd, toe op het Agentschap, overeenkomstig het aanhangsel bij bijlage A.”.
d) Aan artikel 102 wordt het volgende lid toegevoegd:
“5.
Zwitserland neemt volwaardig deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur en heeft binnen deze raad
dezelfde rechten en plichten als de EU-lidstaten, met uitzondering van stemrecht.”.
e) Aan artikel 120 wordt het volgende lid toegevoegd:
“13.
Zwitserland neemt deel aan de in lid 1, onder b), vermelde regeling voor financiële bijdragen,
overeenkomstig de volgende formule:
S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C
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waarbij:
S=

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

a=

het aantal geassocieerde landen

b=

het aantal EU-lidstaten

c=

de bijdrage van Zwitserland tot de ICAO-begroting

C=

de totale bijdrage van de EU-lidstaten en van de geassocieerde landen tot de ICAO-begroting”.

f) Aan artikel 122 wordt het volgende lid toegevoegd:
“6.
De bepalingen met betrekking tot financiële controle door de Unie in Zwitserland, wat de deelnemers aan de
activiteiten van het Agentschap betreft, zijn uiteengezet in bijlage B bij de onderhavige bijlage.”.
g) Bijlage I bij de verordening wordt uitgebreid tot de volgende luchtvaartuigen, in de hoedanigheid van producten
onder artikel 3, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie (1):
A/c — [HB-JES] — type Gulfstream G‐V,
A/c — [HB-ZDF] — type MD900.
h) In artikel 132, lid 1, wordt de verwijzing naar Verordening (EU) 2016/679 wat Zwitserland betreft, begrepen als een
verwijzing naar de desbetreffende nationale wetgeving.
i) Artikel 140, lid 6, is niet van toepassing op Zwitserland.
Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en
administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 290/2012 van de Commissie, PB L 100 van 5.4.2012, blz. 1,
— Verordening (EU) nr. 70/2014 van de Commissie, PB L 23 van 28.1.2014, blz. 25,
— Verordening (EU) nr. 245/2014 van de Commissie, PB L 74 van 14.3.2014, blz. 33,
— Verordening (EU) 2015/445 van de Commissie, PB L 74 van 18.3.2015, blz. 1,
— Verordening (EU) 2016/539 van de Commissie, PB L 91 van 7.4.2016, blz. 1,
— Verordening (EU) 2018/1065 van de Commissie, PB L 192 van 30.7.2018, blz. 21,
— Verordening (EU) 2018/1119 van de Commissie, PB L 204 van 13.8.2018, blz. 13,
— Verordening (EU) 2018/1974 van de Commissie, PB L 326 van 20.12.2018, blz. 1,
— Verordening (EU) 2019/27 van de Commissie, PB L 8 van 10.1.2019, blz. 1,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/430 van de Commissie, PB L 75 van 19.3.2019, blz. 66,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1747 van de Commissie, PB L 268 van 22.10.2019, blz. 23,
Verordening (EU) 2019/1747 is in Zwitserland van toepassing sinds 8 april 2020,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/359 van de Commissie, PB L 67 van 5.3.2020, blz. 82,
Verordening (EU) 2020/359 is in Zwitserland van toepassing sinds 8 april 2020, tenzij in artikel 2, leden 3 en 4, anders
is bepaald.
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4
(artikelen 1‐3, artikel 4, lid 2, artikelen 5‐11 en artikel 13), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1899/2006, PB L 377 van 27.12.2006, blz. 1,
(1) Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de
luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede
voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (PB L 224 van 21.8.2012, blz. 1).
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— Verordening (EG) nr. 1900/2006, PB L 377 van 27.12.2006, blz. 176,
— Verordening (EG) nr. 8/2008 van de Commissie, PB L 10 van 12.1.2008, blz. 1,
— Verordening (EG) nr. 859/2008 van de Commissie, PB L 254 van 20.9.2008, blz. 1.
Overeenkomstig artikel 139 van Verordening (EU) 2018/1139 wordt Verordening (EEG) nr. 3922/91 ingetrokken met
ingang van de datum van toepassing van de gedetailleerde regels die zijn vastgesteld krachtens artikel 32, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) 2018/1139 inzake de vlieg- en diensttijd en de rustverplichtingen met betrekking tot
luchttaxi’s, medische nooddiensten en commerciële luchtvervoersactiviteiten met één piloot door vliegtuigen.
Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek
en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (Voor
de EER relevante tekst), PB L 295 van 12.11.2010, blz. 35, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 376/2014, PB L 122 van 24.4.2014, blz. 18,
— Verordening (EU) 2018/1139, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 104/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van regels voor de
organisatie en de samenstelling van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de
luchtvaart, PB L 16 van 23.1.2004, blz. 20.
Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de
vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de
Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (Voor de EER relevante tekst), PB L 344 van
27.12.2005, blz. 15, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2018/1139, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 473/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de
in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire
lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (Voor de EER
relevante tekst), PB L 84 van 23.3.2006, blz. 8.
Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot vaststelling van de in hoofdstuk II van
Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap, PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14,
laatstelijk gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2105 van de Commissie, PB L 318 van 10.12.2019, blz. 79.
Verordening (EU) nr. 1332/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke
eisen voor het gebruik van het luchtruim en exploitatieprocedures voor het vermijden van botsingen in de lucht (Voor
de EER relevante tekst), PB L 336 van 20.12.2011, blz. 20, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2016/583 van de Commissie, PB L 101 van 16.4.2016, blz. 7.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 646/2012 van de Commissie van 16 juli 2012 houdende vaststelling van
uitvoeringsbepalingen inzake boeten en dwangsommen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het
Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst), PB L 187 van 17.7.2012, blz. 29.
Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften
inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en
uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties, PB L 224 van 21.8.2012,
blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 7/2013 van de Commissie, PB L 4 van 9.1.2013, blz. 36,
— Verordening (EU) nr. 69/2014 van de Commissie, PB L 23 van 28.1.2014, blz. 12,
— Verordening (EU) 2015/1039 van de Commissie, PB L 167 van 1.7.2015, blz. 1,
— Verordening (EU) 2016/5 van de Commissie, PB L 3 van 6.1.2016, blz. 3,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/897 van de Commissie, PB L 144 van 3.6.2019, blz. 1.
Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en
administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 296 van 25.10.2012, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 800/2013 van de Commissie, PB L 227 van 24.8.2013, blz. 1,
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— Verordening (EU) nr. 71/2014 van de Commissie, PB L 23 van 28.1.2014, blz. 27,
— Verordening (EU) nr. 83/2014 van de Commissie, PB L 28 van 31.1.2014, blz. 17,
— Verordening (EU) nr. 379/2014 van de Commissie, PB L 123 van 24.4.2014, blz. 1,
— Verordening (EU) 2015/140 van de Commissie, PB L 24 van 30.1.2015, blz. 5,
— Verordening (EU) 2015/1329 van de Commissie, PB L 206 van 1.8.2015, blz. 21,
— Verordening (EU) 2015/640 van de Commissie, PB L 106 van 24.4.2015, blz. 18,
— Verordening (EU) 2015/2338 van de Commissie, PB L 330 van 16.12.2015, blz. 1,
— Verordening (EU) 2016/1199 van de Commissie, PB L 198 van 23.7.2016, blz. 13,
— Verordening (EU) 2017/363 van de Commissie, PB L 55 van 2.3.2017, blz. 1,
— Verordening (EU) 2018/394 van de Commissie, PB L 71 van 14.3.2018, blz. 1,
— Verordening (EU) 2018/1042 van de Commissie, PB L 188 van 25.7.2018, blz. 3, met uitzondering van het nieuwe
artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 965/2012, dat is toegevoegd bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EU)
2018/1042
(indien de Commissie een uitvoeringsverordening vaststelt tot wijziging van de data waarin artikel 2 van
Verordening (EU) 2018/1042 van de Commissie voorziet, past Zwitserland de gewijzigde data toe op de datum
waarop zij in de Europese Unie van toepassing zijn),
— Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1975 van de Commissie, PB L 326 van 20.12.2018, blz. 53,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1387 van de Commissie, PB L 229 van 5.9.2019, blz. 1
(indien de Commissie een uitvoeringsverordening vaststelt tot wijziging van de data waarin artikel 2 van
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1387 van de Commissie voorziet, past Zwitserland de gewijzigde data toe op de
datum waarop zij in de Europese Unie van toepassing zijn),
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1384 van de Commissie, PB L 228 van 4.9.2019, blz. 106.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 628/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de werkmethoden van het
Europees Agentschap voor de Veiligheid van de luchtvaart voor de uitvoering van normaliseringsinspecties en het
toezicht op de toepassing van de regels van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en
houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 736/2006 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst), PB L 179 van
29.6.2013, blz. 46.
Verordening (EU) nr. 139/2014 van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van technische eisen en
administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst), PB L 44 van 14.2.2014,
blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2017/161 van de Commissie, PB L 27 van 1.2.2017, blz. 99,
— Verordening (EU) 2018/401 van de Commissie, PB L 72 van 15.3.2018, blz. 17.
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2153 van de Commissie van 16 december 2019 inzake de vergoedingen en
heffingen die worden geheven door het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot
intrekking van Verordening (EU) nr. 319/2014, PB L 327 van 17.12.2019, blz. 36.
Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden,
onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst),
PB L 122 van 24.4.2014, blz. 18, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2018/1139, PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1.
Verordening (EU) nr. 452/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van technische eisen en
administratieve procedures voor vluchtuitvoering door exploitanten uit derde landen, overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst), PB L 133 van 6.5.2014,
blz. 12, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2016/1158 van de Commissie, PB L 192 van 16.7.2016, blz. 21.
Verordening (EU) nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, ‐onderdelen en ‐uitrustingsstukken, en betreffende de
goedkeuring van bĳ voornoemde taken betrokken organisaties en personen (Voor de EER relevante tekst), PB L 362 van
17.12.2014, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2015/1088 van de Commissie, PB L 176 van 7.7.2015, blz. 4,
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— Verordening (EU) 2015/1536 van de Commissie, PB L 241 van 17.9.2015, blz. 16,
— Verordening (EU) 2017/334 van de Commissie, PB L 50 van 28.2.2017, blz. 13,
— Verordening (EU) 2018/1142 van de Commissie, PB L 207 van 16.8.2018, blz. 2,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1383 van de Commissie, PB L 228 van 4.9.2019, blz. 1,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1384 van de Commissie, PB L 228 van 4.9.2019, blz. 106,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/270 van de Commissie, PB L 56 van 27.2.2020, blz. 20.
Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en
administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (Voor de EER
relevante tekst), PB L 63 van 6.3.2015, blz. 1.
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, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/133 van de Commissie, PB L 25 van 29.1.2019, blz. 14.
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1018 van de Commissie van 29 juni 2015 tot vaststelling van een lijst waarbij
voorvallen in de burgerluchtvaart die verplicht moeten worden gemeld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 376/2014
van het Europees Parlement en de Raad, worden ingedeeld in categorieën (Voor de EER relevante tekst), PB L 163 van
30.6.2015, blz. 1.
Besluit (EU) 2016/2357 van de Commissie van 19 december 2016 met betrekking tot de gebrekkige effectieve
naleving van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en de uitvoeringsvoorschriften
daarvan voor wat betreft de certificaten die zijn afgegeven door Hellenic Aviation Training Academy (HATA), en
deel 66-bevoegdheidsbewijzen die op basis daarvan zijn afgegeven (Kennisgeving geschied onder nummer
C(2016) 8645), PB L 348 van 21.12.2016, blz. 72.
Verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor
vluchtuitvoeringen met ballonnen en voor bewijzen van bevoegdheid voor de bemanning van ballonnen
overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 71 van 14.3.2018, blz. 10,
als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 van de Commissie, PB L 67 van 5.3.2020, blz. 34.
Verordening (EU) 2020/357 is in Zwitserland van toepassing sinds 8 april 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van
gedetailleerde regels inzake vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen en de afgifte van bewijzen van bevoegdheid voor
cockpitbemanning van zweefvliegtuigen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en
de Raad, PB L 326 van 20.12.2018, blz. 64, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/358 van de Commissie, PB L 67 van 5.3.2020, blz. 57.
Verordening (EU) 2020/358 is in Zwitserland van toepassing sinds 8 april 2020.
Verordening (EU) 2019/494 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2019 betreffende bepaalde
aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland uit de Europese Unie (Voor de EER relevante tekst), PB L 85I van 27.3.2019, blz. 11.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1128 van de Commissie van 1 juli 2019 inzake de toegangsrechten tot de veiligheidsaanbevelingen en antwoorden die zijn opgeslagen in het Europees centraal register en tot intrekking van Besluit
2012/780/EU (Voor de EER relevante tekst), PB L 177 van 2.7.2019, blz. 112.
4. Beveiliging van de luchtvaart
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake
gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 2320/2002 (Voor de EER relevante tekst), PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72.
Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen
voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, PB L 91 van 3.4.2009, blz. 7, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 297/2010 van de Commissie, PB L 90 van 10.4.2010, blz. 1,
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— Verordening (EU) nr. 720/2011 van de Commissie, PB L 193 van 23.7.2011, blz. 19,
— Verordening (EU) nr. 1141/2011 van de Commissie, PB L 293 van 11.11.2011, blz. 22,
— Verordening (EU) nr. 245/2013 van de Commissie, PB L 77 van 20.3.2013, blz. 5.
Verordening (EU) nr. 1254/2009 van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van criteria waaraan
lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de
burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen (Voor de EER relevante tekst), PB
L 338 van 19.12.2009, blz. 17, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2016/2096 van de Commissie, PB L 326 van 1.12.2016, blz. 7.
Verordening (EU) nr. 18/2010 van de Commissie van 8 januari 2010 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat specificaties voor nationale van kwaliteitscontroleprogramma’s op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart betreft, PB L 7 van 12.1.2010, blz. 3.
Verordening (EU) nr. 72/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van procedures voor de
inspecties van de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (Voor de EER relevante tekst), PB L 23
van 27.1.2010, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/472 van de Commissie, PB L 85 van 1.4.2016, blz. 28.
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 houdende vaststelling van
gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de
beveiliging van de luchtvaart (Voor de EER relevante tekst), PB L 299 van 14.11.2015, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2426 van de Commissie, PB L 334 van 22.12.2015, blz. 5,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2017/815 van de Commissie, PB L 122 van 13.5.2017, blz. 1,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2018/55 van de Commissie, PB L 10 van 13.1.2018, blz. 5,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/103 van de Commissie, PB L 21 van 24.1.2019, blz. 13,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/413 van de Commissie, PB L 73 van 15.3.2019, blz. 98,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1583 van de Commissie, PB L 246 van 26.9.2019, blz. 15,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/111 van de Commissie, PB L 21 van 27.1.2020, blz. 1.
Uitvoeringsbesluit C(2015) 8005 van de Commissie van 16 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen inzake luchtvaartbeveiliging, zoals
vermeld in artikel 18, onder a), van Verordening (EG) nr. 300/2008 (niet in het PB gepubliceerd), als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsbesluit C(2017) 3030 van de Commissie,
— Uitvoeringsbesluit C(2018) 4857 van de Commissie,
— Uitvoeringsbesluit C(2019) 132 van de Commissie.
5. Luchtverkeersbeheer
Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het
kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelĳk Europees luchtruim (de kaderverordening) (Voor de EER
relevante tekst), PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 34.
De Commissie geniet in Zwitserland de rechten die haar overeenkomstig de artikelen 6, 8, 10, 11 en 12 zijn toegekend.
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 wordt “op communautair niveau” vervangen door “op communautair niveau, inclusief Zwitserland”.
Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het tweede streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer zijn de verwijzingen naar de “lidstaten” in
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 549/2004 of in de in dat artikel vermelde bepalingen van Besluit 1999/468/EG niet
van toepassing op Zwitserland.
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Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de
verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelĳk Europees luchtruim (de luchtvaartnavigatiedienstenverordening) (Voor de EER relevante tekst), PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10, als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 34.
De Commissie geniet tegenover Zwitserland de rechten die haar overeenkomstig de artikelen 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16
en 17 zijn toegekend.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:
a) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 wordt “en Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
b) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
In de leden 1 en 6 wordt “en Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
c) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 1 wordt “en Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
d) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 1 wordt “en Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
e) In artikel 16 wordt lid 3 vervangen door:
“3.
De Commissie stelt de lidstaten en de dienstverlener, voor zover deze juridisch betrokken partij is, in kennis
van haar besluit.”.
Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de
organisatie en het gebruik van het gemeenschappelĳk Europees luchtruim (de luchtruimverordening) (Voor de EER
relevante tekst), PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20, als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 34.
De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 3 bis, 6 en 10 zijn verleend.
Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (de interoperabiliteitsverordening) (Voor de
EER relevante tekst), PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26, als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1070/2009, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 34.
De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 4, 7 en 10, lid 3, zijn
verleend.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:
a) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 wordt “of Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
b) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 4 wordt “of Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
c) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
In deel 3, tweede en laatste streepje, wordt “of Zwitserland” ingevoegd na “de Gemeenschap”.
Overeenkomstig artikel 139 van Verordening (EU) 2018/1139 wordt Verordening (EG) nr. 552/2004 ingetrokken met
ingang van 11 september 2018. De artikelen 4, 5, 6, 6 bis en 7 van die verordening en de bijlagen III en IV bij die
verordening blijven echter van kracht tot de datum van toepassing van de in artikel 47 van Verordening (EU)
2018/1139 bedoelde gedelegeerde handelingen, voor zover die handelingen betrekking hebben op het onderwerp van
de toepasselijke bepalingen van Verordening (EG) nr. 552/2004, en in elk geval niet langer dan 12 september 2023.
Verordening (EG) nr. 2150/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels voor een flexibel gebruik van het luchtruim (Voor de EER relevante tekst), PB L 342 van 24.12.2005, blz. 20.
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Verordening (EG) nr. 1003/2006 van de Commissie van 4 juli 2006 tot vaststelling van de vereisten inzake de
procedures voor vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase in het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(Voor de EER relevante tekst), PB L 186 van 7.7.2006, blz. 46, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie, PB L 281 van 13.10.2012, blz. 1,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 428/2013 van de Commissie, PB L 127 van 9.5.2013, blz. 23,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2120 van de Commissie, PB L 329 van 3.12.2016, blz. 70,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2018/139 van de Commissie, PB L 25 van 30.1.2018, blz. 4.
Verordening (EG) nr. 1032/2006 van de Commissie van 6 juli 2006 tot vaststelling van de eisen voor automatische
systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van
vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden (Voor de EER relevante tekst), PB L 186 van 7.7.2006, blz. 27, als
gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 30/2009 van de Commissie, PB L 13 van 17.1.2009, blz. 20.
Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een
Gemeenschappelijke Onderneming voor de verwezenlijking van een nieuwe generatie Europees luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar), PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad, PB L 352 van 31.12.2008, blz. 12,
— Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad, PB L 192 van 1.7.2014, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 633/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot vaststelling van de eisen voor de toepassing
van een protocol voor de overdracht van vluchtberichten met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van
vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden (Voor de EER relevante tekst), PB L 146 van 8.6.2007, blz. 7, als
gewijzigd bij:
— Verordening (EU) nr. 283/2011 van de Commissie, PB L 77 van 23.3.2011, blz. 23.
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/373 van de Commissie van 1 maart 2017 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke eisen voor verleners van luchtverkeersbeheers-/luchtvaartnavigatiediensten en andere
netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer en het toezicht daarop, en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 482/2008, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 en (EU) 2016/1377 en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 677/2011 (Voor de EER relevante tekst), PB L 62 van 8.3.2017, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van de eisen inzake
datalinkdiensten voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Voor de EER relevante tekst), PB L 13 van
17.1.2009, blz. 3, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2015/310 van de Commissie, PB L 56 van 27.2.2015, blz. 30,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1170 van de Commissie, PB L 183 van 9.7.2019, blz. 6,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2020/208 van de Commissie, PB L 43 van 17.2.2020, blz. 72.
De tekst van de Verordening wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:
“Zwitserland UIR” wordt toegevoegd aan bijlage I, deel A.
Verordening (EG) nr. 262/2009 van de Commissie van 30 maart 2009 tot vaststelling van de eisen inzake de
gecoördineerde toewijzing en toepassing van Mode S-ondervragingscodes in het gemeenschappelijk Europees
luchtruim (Voor de EER relevante tekst), PB L 84 van 31.3.2009, blz. 20, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie, PB L 348 van 21.12.2016, blz. 11.
Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor
luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Voor de EER relevante tekst), PB
L 23 van 27.1.2010, blz. 6, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1029/2014 van de Commissie, PB L 284 van 30.9.2014, blz. 9.
Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels
inzake de regeling van luchtverkeersstromen (Voor de EER relevante tekst), PB L 80 van 26.3.2010, blz. 10, als gewijzigd
bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie, PB L 281 van 13.10.2012, blz. 1,
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— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1006 van de Commissie, PB L 165 van 23.6.2016, blz. 8,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2159 van de Commissie, PB L 304 van 21.11.2017, blz. 45.
Besluit C(2010) 5134 van de Commissie van 29 juli 2010 inzake de aanwijzing van het prestatiebeoordelingsorgaan
van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (niet in het PB gepubliceerd).
Verordening (EU) nr. 176/2011 van de Commissie van 24 februari 2011 inzake de informatie die moet worden
verstrekt vóór de vaststelling en wijziging van een functioneel luchtruimblok, PB L 51 van 25.2.2011, blz. 2.
Besluit C(2011) 4130 van de Commissie van 7 juli 2011 inzake de benoeming van de netwerkbeheerder voor de
functies van het netwerk voor luchtverkeersbeheer (ATM) in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Voor de EER
relevante tekst) (niet in het PB gepubliceerd).
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2011 van de Commissie van 22 november 2011 tot vaststelling van de eisen
inzake de identificatie van luchtvaartuigen voor de surveillance in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Voor de
EER relevante tekst), PB L 305 van 23.11.2011, blz. 23.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt de tekst van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2011 als volgt
aangepast:
“Zwitserland UIR” wordt toegevoegd aan bijlage I.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1207/2011 van de Commissie van 22 november 2011 tot vaststelling van de eisen
voor de prestaties en interoperabiliteit van surveillance voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Voor de EER
relevante tekst), PB L 305 van 23.11.2011, blz. 35, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1028/2014 van de Commissie, PB L 284 van 30.9.2014, blz. 7,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2017/386 van de Commissie, PB L 59 van 7.3.2017, blz. 34.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van
gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en ‐
procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007,
(EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (Voor de EER relevante tekst), PB
L 281 van 13.10.2012, blz. 1, als gewijzigd bij:
— Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie, PB L 63 van 6.3.2015, blz. 1,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1185 van de Commissie, PB L 196 van 21.7.2016, blz. 3.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 van de Commissie van 16 november 2012 tot vaststelling van de eisen
voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Voor de EER
relevante tekst), PB L 320 van 17.11.2012, blz. 14, als gewijzigd bij:
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 657/2013 van de Commissie, PB L 190 van 11.7.2013, blz. 37,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie, PB L 348 van 21.12.2016, blz. 11,
— Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2160 van de Commissie, PB L 304 van 21.11.2017, blz. 47
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 inzake de definitie van
gemeenschappelijke projecten, de vaststelling van governance en de identificatie van stimulansen ter ondersteuning van
de tenuitvoerlegging van het Europees masterplan inzake luchtverkeersbeheer (Voor de EER relevante tekst), PB L 123
van 4.5.2013, blz. 1.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 betreffende de vaststelling van het
gemeenschappelijk proefproject ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europese masterplan voor
luchtverkeersbeheer (Voor de EER relevante tekst), PB L 190 van 28.6.2014, blz. 19.
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1048 van de Commissie van 18 juli 2018 tot vaststelling van eisen voor het
gebruik van het luchtruim en vluchtuitvoeringsprocedures in verband met prestatiegebaseerde navigatie, PB L 189 van
26.7.2018, blz. 3.
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/123 van de Commissie van 24 januari 2019 tot vaststelling van nadere regels
voor de uitvoering van de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer en tot intrekking van Verordening (EU)
nr. 677/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst), PB L 28 van 31.1.2019, blz. 1.
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Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatieen heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU)
nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (Voor de EER relevante tekst), PB L 56 van 25.2.2019, blz. 1.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/709 van de Commissie van 6 mei 2019 tot benoeming van de Netwerkbeheerder voor
de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (Kennisgeving geschied
onder nummer C(2019) 3228), PB L 120 van 8.5.2019, blz. 27.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/903 van de Commissie van 29 mei 2019 tot vaststelling van de EU-wijde
prestatiedoelen voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer voor de derde referentieperiode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2024 (Voor de EER relevante tekst), PB L 144 van 3.6.2019, blz. 49.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2167 van de Commissie van 17 december 2019 tot goedkeuring van het strategisch
netwerkplan voor de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim voor de
periode 2020-2029, PB L 328 van 18.12.2019, blz. 89.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2168 van de Commissie van 17 december 2019 tot benoeming van de voorzitter, de
leden en de plaatsvervangende leden van de netwerkbeheerraad en van de leden en de plaatsvervangende leden van het
Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart voor de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer voor de derde
referentieperiode 2020‐2024,PB L 328 van 18.12.2019, blz. 90.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2012 van de Commissie van 29 november 2019 inzake ontheffingen uit hoofde van
artikel 14 van Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten
voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (Voor de EER relevante tekst), PB L 312 van 3.12.2019, blz. 95.
6. Milieu en geluid
Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van
regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in
de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst), (artikelen 1‐12 en 14‐18), PB L 85 van 28.3.2002, blz. 40.
(De wijzigingen van bijlage I, die het gevolg zijn van bijlage II, hoofdstuk 8 (Vervoersbeleid), deel G (Luchtvervoer),
nummer 2 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de
Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Europese Unie is gegrond, zijn van toepassing.)
Richtlijn 89/629/EEG van de Raad van 4 december 1989 betreffende de beperking van de geluidsemissie van civiele
subsonische straalvliegtuigen, PB L 363 van 13.12.1989, blz. 27.
(artikelen 1‐8)
Richtlijn 2006/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de regulering van
de exploitatie van de vliegtuigen van boekdeel I, deel II, hoofdstuk 3, tweede uitgave (1988) van bijlage 16 bij het
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst), PB L 374 van
27.12.2006, blz. 1.
7. Consumentenbescherming
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en
rondreispakketten, PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59 (artikelen 1‐10).
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten,
PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29 (artikelen 1‐11), als gewijzigd bij:
— Richtlijn 2011/83/EU, PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van
luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage, PB L 285 van 17.10.1997, blz. 1,
(artikelen 1‐8), als gewijzigd bij:
— Verordening (EG) nr. 889/2002, PB L 140 van 30.5.2002, blz. 2.
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of
langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (Voor de EER relevante tekst),
PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.
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(artikelen 1‐18)
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (Voor de EER relevante tekst), PB L 204
van 26.7.2006, blz. 1.
8. Diversen
Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de
belasting van energieproducten en elektriciteit (Voor de EER relevante tekst), PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
(artikel 14, lid 1, onder b), en artikel 14, lid 2)
9. Bijlagen:
A:

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie

B:

Bepalingen met betrekking tot de financiële controle die de Europese Unie in Zwitserland uitoefent op de
deelnemers aan de activiteiten van het EASA
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BIJLAGE A

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

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

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

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

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

Artikel 7
De bewegingsvrijheid van de leden van het Europees Parlement die zich naar de plaats van bijeenkomst van het Europees
Parlement begeven of daarvan terugkeren wordt op geen enkele wijze beperkt door voorschriften van bestuursrechtelijke
of andere aard.
Aan de leden van het Europees Parlement worden, wat betreft douane en deviezencontrole, toegekend:
a) door hun eigen regering, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan hoge ambtenaren, die zich, belast met een tijdelijke
officiële zending, naar het buitenland begeven;
b) door de regeringen van de andere lidstaten, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan vertegenwoordigers van
buitenlandse regeringen, belast met een tijdelijke officiële zending.
Artikel 8
Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen opsporing plaatsvinden, noch kunnen zij worden aangehouden of
vervolgd op grond van de mening of de stem die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht.
Artikel 9
Tijdens de zittingsduur van het Europees Parlement genieten de leden:
a) op hun eigen grondgebied, de immuniteiten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging in hun land zijn
verleend;
b) op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.
De immuniteit beschermt hen eveneens, wanneer zij zich naar de plaats van de bijeenkomst van het Europees Parlement
begeven of daarvan terugkeren.
Op deze immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking op heterdaad, terwijl zij evenmin kan
verhinderen dat het Europees Parlement het recht uitoefent de immuniteit van een van zijn leden op te heffen.
HOOFDSTUK IV
DE AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE UNIE DEELNEMENDE
VERTEGENWOORDIGERS DER LIDSTATEN

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

Artikel 11
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie zijn, ongeacht hun nationaliteit, op het grondgebied van elk van de
lidstaten:
a) vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven,
behoudens de toepassing van de bepalingen van de Verdragen, die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van
de ambtenaren en overige personeelsleden tegenover de Unie, en voorts op de bevoegdheid van het Hof van Justitie van
de Europese Unie om uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar ambtenaren en overige personeelsleden. Zij
blijven deze immuniteit genieten nadat zij hun ambt hebben neergelegd;
b) samen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten vrijgesteld van immigratiebeperkingen en
vreemdelingenregistratie;
c) inzake monetaire of deviezenregelingen in het genot van de gebruikelijke faciliteiten welke aan ambtenaren van
internationale organisaties worden toegekend;
d) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten, in het betrokken land hun huisraad en goederen voor
persoonlijk gebruik vrij van rechten in te voeren, en bij het neerleggen van hun ambt hun huisraad en goederen voor
persoonlijk gebruik uit genoemd land vrij van rechten weer uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming van de
voorwaarden welke de regering van het land waar dit recht wordt uitgeoefend, als noodzakelijk beschouwt;
e) gerechtigd uit een lidstaat hun voor persoonlijk gebruik bestemde personenauto die in het land waar zij het laatst hun
verblijfplaats hebben gehad of in het land waarvan zij onderdaan zijn, is verkregen op de voorwaarden die op de
binnenlandse markt van dat land gelden, vrij van rechten in te voeren, en deze vrij van rechten weer uit te voeren, in
beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden welke de regering van het betrokken land als noodzakelijk
beschouwt.
Artikel 12
Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone
wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van de betrokken instellingen worden vastgesteld, worden de
ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie onderworpen aan een belasting ten bate van de Unie op de door haar
betaalde salarissen, lonen en emolumenten.
Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en emolumenten.
Artikel 13
De ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie, die zich uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van hun ambt in
dienst van de Unie vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat dan de staat van de fiscale woonplaats, welke zij
bezitten op het ogenblik van hun indiensttreding bij de Unie, worden voor de toepassing van de inkomsten-, vermogensen successiebelastingen, alsmede van de tussen de lidstaten van de Unie gesloten overeenkomsten ter voorkoming van
dubbele belasting, zowel in de staat waar zij zich gevestigd hebben als in de staat van de fiscale woonplaats, geacht hun
woonplaats te hebben behouden in de laatstgenoemde staat, indien deze lid is van de Unie. Deze bepaling geldt eveneens
voor de echtgenoot/echtgenote voor zover deze geen eigen beroepsbezigheden uitoefent, alsmede voor de kinderen die ten
laste zijn en onder toezicht staan van de in dit artikel bedoelde personen.
De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich bevinden op het grondgebied
van de staat van verblijf, worden in die staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die belasting worden die
roerende goederen geacht zich in de staat van de fiscale woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van
derde staten en de mogelijke toepassing van de bepalingen van de internationale overeenkomsten betreffende dubbele
belasting.
De uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van een ambt in dienst van andere internationale organisaties verkregen
woonplaats wordt niet in aanmerking genomen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel.
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Artikel 14
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging
van de betrokken instellingen de regeling vast inzake de sociale voorzieningen, welke op de ambtenaren en overige
personeelsleden van de Unie van toepassing zijn.
Artikel 15
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging
van de andere betrokken instellingen vast op welke categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie de
bepalingen van artikel 11, artikel 12, tweede alinea, en artikel 13 geheel of ten dele van toepassing zijn.
De namen, hoedanigheden en adressen van de ambtenaren en overige personeelsleden, welke onder deze categorieën zijn
begrepen, worden op gezette tijden aan de regeringen van de lidstaten meegedeeld.
HOOFDSTUK VI
VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN DER BIJ DE EUROPESE UNIE GEACCREDITEERDE MISSIES VAN DERDE STATEN

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

Artikel 17
De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie uitsluitend
in het belang van de Unie verleend.
Elke instelling van de Unie is gehouden de aan een ambtenaar of ander personeelslid verleende immuniteit op te heffen in
alle gevallen, waarin zulks naar haar mening niet strijdig is met de belangen van de Unie.
Artikel 18
Voor de toepassing van dit protocol handelen de instellingen van de Unie in overeenstemming met de verantwoordelijke
autoriteiten van de betrokken lidstaten.
Artikel 19
De artikelen 11 tot en met 14 en artikel 17 zijn van toepassing op de leden van de Commissie.
Artikel 20
De artikelen 11 tot en met 14 en artikel 17 zijn van toepassing op de rechters, de advocaten-generaal, de griffiers en de
toegevoegde rapporteurs van het Hof van Justitie van de Europese Unie, onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het
protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de vrijstelling van
rechtsvervolging van de rechters en de advocaten-generaal.
Artikel 21
Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Investeringsbank, de leden van haar organen, haar personeel en de
vertegenwoordigers van de lidstaten, die aan haar werkzaamheden deelnemen, onverminderd de bepalingen van het
protocol betreffende haar statuten.
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De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de uitbreiding van haar
kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden zijn in de staat waar de zetel van de Bank
gevestigd is. Haar opheffing en liquidering zullen evenmin enige heffing medebrengen. Ten slotte geeft de werkzaamheid
van de Bank en van haar organen, uitgeoefend onder de statutaire voorwaarden, geen aanleiding tot de heffing van
omzetbelastingen.
Artikel 22
Dit protocol is eveneens van toepassing op de Europese Centrale Bank, de leden van haar organen en haar personeel,
onverminderd de bepalingen van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank.
De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de uitbreiding van haar
kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden zijn in de staat waar de zetel van de Bank
gevestigd is. De werkzaamheden van de Bank en van haar organen, uitgeoefend overeenkomstig de statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, geven geen aanleiding tot de heffing van
omzetbelasting.
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Aanhangsel
Procedures voor de toepassing in Zwitserland van het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Unie
1. Uitbreiding van de toepassing van het protocol tot Zwitserland
Iedere verwijzing naar de lidstaten in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
(hierna “het protocol” genoemd) moet worden geacht eveneens van toepassing te zijn op Zwitserland, tenzij in het
onderstaande anders wordt bepaald.
2. Agentschap vrijgesteld van indirecte belastingen (met inbegrip van btw)
Op vanuit Zwitserland geëxporteerde goederen en diensten wordt geen belasting over de toegevoegde waarde (btw)
geheven. Wat goederen en diensten betreft die aan het Agentschap in Zwitserland worden geleverd voor officieel
gebruik, gebeurt de btw-vrijstelling, overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, van het protocol, door middel van
teruggave van de betaalde bedragen. Vrijstelling van btw wordt verleend indien de feitelijke aankoopprijs voor de in de
factuur of een gelijkwaardig document vermelde goederen en dienstverstrekkingen (inclusief belastingen) ten minste
honderd Zwitserse frank bedraagt.
Restitutie van de betaalde btw-bedragen volgt op vertoon van de speciaal hiertoe bestemde Zwitserse formulieren aan
de afdeling btw van de federale belastingautoriteiten. Aanvragen worden in beginsel behandeld binnen drie maanden,
te rekenen vanaf de indiening van het van de nodige bewijsstukken vergezelde verzoek om terugbetaling.
3. Wijze van toepassing van de regelgeving betreffende het personeel van het Agentschap
Wat artikel 12, tweede alinea, van het protocol betreft, stelt Zwitserland, volgens de beginselen van zijn intern recht, de
ambtenaren en overige personeelsleden van het Agentschap in de zin van artikel 2 van Verordening (Euratom, EGKS,
EEG) nr. 549/69 van de Raad (1) vrij van federale, kantonnale en gemeentelijke belastingen op salarissen, lonen en
emolumenten die door de Europese Unie worden betaald en waarop, te harer gunste, een interne belasting van
toepassing is.
Voor de toepassing van artikel 13 van dit aanhangsel wordt Zwitserland niet als een lidstaat in de zin van bovenstaande
punt 1 beschouwd.
De ambtenaren en overige personeelsleden van het Agentschap, alsook hun gezinsleden die zijn aangesloten bij het op
de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Unie van toepassing zijnde socialeverzekeringsstelsel,
vallen niet verplicht onder het Zwitserse socialeverzekeringsstelsel.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitsluitende bevoegdheid voor alle kwesties betreffende de betrekkingen
tussen de Commissie of het Agentschap en zijn personeel, wat betreft de toepassing van Verordening
(EEG/Euratom/EGKS) nr. 259/68 van de Raad (2) en de andere bepalingen van het recht van de Europese Unie tot
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

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

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

De Europese Rekenkamer heeft dezelfde rechten als de Commissie.

4.
De audits kunnen plaatsvinden tot vijf jaar na het verstrijken van dit besluit dan wel volgens het bepaalde in de
contracten of overeenkomsten of in de ter zake genomen besluiten.
5.
De Zwitserse financiële controledienst (Eidgenössische Finanzkontrolle) wordt van tevoren in kennis gesteld van de
audits die op het Zwitserse grondgebied worden uitgevoerd. Deze kennisgeving is geen juridische voorwaarde voor de
uitvoering van de audits.
Artikel 3
Controles ter plaatse
1.
In het kader van deze overeenkomst is de Commissie (OLAF) gemachtigd op het Zwitserse grondgebied controles en
verificaties ter plaatse te verrichten, zulks overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van Verordening (EG, Euratom)
nr. 2185/96 van de Raad (3).
2.
De controles en verificaties ter plaatse worden door de Commissie voorbereid en uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de Zwitserse financiële controledienst of met de andere door deze controledienst aangewezen bevoegde Zwitserse
autoriteiten, die tijdig over het voorwerp, het doel en de rechtsgrondslag van de controles en verificaties worden ingelicht,
teneinde aldus alle nodige hulp te kunnen verstrekken. Daartoe kunnen functionarissen van de bevoegde Zwitserse
autoriteiten aan de controles en verificaties ter plaatse deelnemen.
(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
(2) Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de
organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van
toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72).
(3) Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die
door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes
en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
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3.
Wanneer de betrokken Zwitserse instanties dat verlangen, worden de controles en verificaties ter plaatse gezamenlijk
door de Commissie en henzelf uitgevoerd.
4.
Wanneer deelnemers aan het programma zich verzetten tegen een controle of verificatie ter plaatse, verlenen de Zwitserse
autoriteiten de controleurs van de Commissie, overeenkomstig de nationale bepalingen ter zake, de nodige assistentie om
laatstgenoemden in staat te stellen de hun opgedragen controles en verificaties ter plaatse tot een goed einde te brengen.
5.
De Commissie stelt de Zwitserse financiële controledienst ten spoedigste in kennis van iedere onregelmatigheid en
van ieder vermoeden betreffende een onregelmatigheid waarvan zij in het kader van de controle of verificatie ter plaatse
kennis heeft gekregen. De Commissie stelt in ieder geval de bovengenoemde instantie in kennis van het resultaat van deze
controles en verificaties.
Artikel 4
Informatie en overleg
1.
Met het oog op een goede uitvoering van deze bijlage wisselen de bevoegde Zwitserse en communautaire autoriteiten
op gezette tijden informatie uit en plegen zij, op verzoek van een van hen, overleg.
2.
De bevoegde Zwitserse autoriteiten stellen het Agentschap en de Commissie onverwijld in kennis van ieder onder hun
aandacht gebracht feit waaraan het vermoeden zou kunnen worden ontleend dat er zich onregelmatigheden hebben
voorgedaan bij de sluiting en de uitvoering van de contracten of overeenkomsten die zijn gesloten in uitvoering van de
instrumenten waarnaar in dit besluit wordt verwezen.
Artikel 5
Vertrouwelijkheid
Ingevolge deze bijlage meegedeelde of verkregen informatie, in eender welke vorm, valt onder het beroepsgeheim en wordt
op dezelfde wijze beschermd als soortgelijke informatie wordt beschermd krachtens het Zwitserse recht en de
overeenkomstige bepalingen die gelden voor de instellingen van de Gemeenschappen. Deze informatie mag niet worden
meegedeeld aan andere personen dan die welke binnen de instellingen van de Gemeenschappen of in de lidstaten of
Zwitserland op grond van hun functie op de hoogte moeten zijn van deze informatie, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan het waarborgen van een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de partijen.
Artikel 6
Administratieve maatregelen en sancties
Onverminderd de toepassing van het Zwitserse strafrecht kan het Agentschap of de Commissie administratieve maatregelen
en sancties opleggen in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en Verordening (EG, Euratom)
nr. 2342/2002 van de Commissie (4), alsmede Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad (5).
Artikel 7
Invordering en tenuitvoerlegging
Besluiten die het Agentschap of de Commissie neemt binnen het toepassingsgebied van dit besluit, welke voor natuurlijke of
rechtspersonen, met uitzondering van de staten, een geldelijke verplichting inhouden, vormen in Zwitserland executoriale titel.
De formule van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de verificatie van de authenticiteit van de titel,
aangebracht door de autoriteit die daartoe door de Zwitserse regering wordt aangewezen. Van deze aanwijzing geeft zij
kennis aan het Agentschap of de Commissie. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de Zwitserse regels. De
rechtsgeldigheid van het besluit dat executoriale titel vormt, wordt ter controle voorgelegd aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie.
Arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die worden gewezen ingevolge een arbitrageclausule vormen onder
dezelfde voorwaarden executoriale titel.”

(4) Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1).
(5) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
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