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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1028/2006
av den 19 juni 2006
om handelsnormer för ägg
EUROPEISKA
UNIONENS
FÖRORDNING

RÅD

HAR

ANTAGIT

DENNA

(4)

En tydlig skillnad måste göras mellan ägg som är lämpliga för direkt konsumtion och ägg som inte är lämpliga
för direkt konsumtion, som används i livsmedelsindustrin
eller inom andra industrier än livsmedelsindustrin. Det är
därför lämpligt att skilja på de två kvalitetsklasserna för
ägg, klass A och klass B.

(5)

Det bör vara möjligt för konsumenten att skilja mellan
ägg av olika kvalitets- och viktklasser och att kunna
identifiera den produktionsmetod som används i enlighet
med kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller
värphöns (3) och som omfattas av rådets direktiv
1999/74/EG. Detta krav uppfylls lämpligen genom märkning av äggen och stämpling av förpackningarna.

(6)

Ägg av klass A skall märkas med producentens särskiljande nummer i enlighet med direktiv 2002/4/EG, så att
det blir möjligt att spåra de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel. Ägg av klass B bör också märkas,
så att det blir möjligt att förhindra bedrägerier. Det bör
emellertid även vara möjligt att märka ägg av klass B
med andra symboler än producentkoden, under förutsättning att det går att skilja de olika kvaliteterna åt. I enlighet med proportionalitetsprincipen bör medlemsstaterna tillåtas medge undantag när ägg av klass 3 uteslutande saluförs på det egna territoriet.

(7)

För att bedrägerier skall kunna undvikas bör äggen märkas så snart som möjligt efter värpningen.

(8)

Förpackningscentraler som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (4) skall klassificera ägg efter kvalitet och vikt.
Förpackningscentraler som enbart arbetar mot livsmedelsindustrin eller andra industrier än livsmedelsindustrin,
skall inte vara skyldiga att klassificera ägg efter vikt.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), särskilt artikel 2.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Handelsnormer för ägg kan bidra till att förbättra äggens
kvalitet och följaktligen underlätta försäljningen av dem.
Det ligger därför i producenternas, handelns och konsumenternas intresse att handelsnormer för ägg tillämpas.

(2)

Erfarenheterna från tillämpningen av rådets förordning
(EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (2) har visat att det finns ett behov av
ytterligare ändringar och förenkling. Förordning (EEG) nr
1907/90 bör därför upphävas och ersättas med en ny
förordning.

(3)

Normerna bör i princip gälla för alla ägg från höns av
arten Gallus gallus som saluförs inom gemenskapen. Trots
det kan det vara lämpligt att medlemsstaterna får möjlighet att medge undantag från normernas tillämpningsområde för ägg som säljs i små kvantiteter direkt från producenten till slutkonsumenten.

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).
(2) EGT L 173, 6.7.1990, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1039/2005 (EUT L 172, 5.7.2005, s. 1).

(3) EGT L 30, 31.1.2002, s. 44. Direktivet ändrat genom 2003 års
anslutningsakt.
(4) EGT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad version i EUT L 226,
25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005,
s. 83).
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För att det skall kunna säkerställas att förpackningscentralerna har lämplig utrustning för att klassificera ägg och
förpacka ägg av klass A, bör de också vara erkända av de
behöriga myndigheterna och erhålla en kod knuten till
centralen som underlättar spårningen av de ägg som
släpps ut på marknaden.
Det är mycket viktigt, såväl för producenter som konsumenter, att ägg som importeras från tredjeländer överensstämmer med gemenskapsnormerna. Särskilda bestämmelser i vissa tredjeländer kan dock motivera undantag från normerna om motsvarande lagstiftning garanteras.
Medlemsstaterna utser det eller de inspektionsorgan som
ansvarar för kontrollen av denna förordning. Kontrollförfarandet skall vara enhetligt.

(12)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om påföljder vid
överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning skall antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och räckvidd
1.
I denna förordning fastställs villkoren för saluföring i gemenskapen av ägg som har producerats i gemenskapen eller
importerats från tredjeland.
Dessa villkor för saluföring skall också gälla för ägg som är
avsedda för export utanför gemenskapen.
2.
Medlemsstaterna får medge undantag från kraven i denna
förordning, med undantag för artikel 4.3, för ägg som producenten säljer direkt till slutkonsumenten
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Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med
1. ägg: ägg med skal – med undantag för knäckta ägg, ruvade
ägg eller kokta, stekta eller på annat sätt tillagade ägg – som
är producerade av hönor av arten Gallus gallus och är lämpliga som livsmedel eller för beredning av äggprodukter,
2. knäckta ägg: ägg som uppvisar sprickor i både skal och hinnor så att innehållet är synligt,
3. ruvade ägg: ägg från och med den tidpunkt då de placeras i
ruvmaskinen,
4. saluförande: att saluhålla ägg för försäljning, inbegripet att
bjuda ut till försäljning, förvaring, förpackning, etikettering,
leverans eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri
eller inte,
5. operatör: en producent eller varje annan fysisk eller juridisk
person som är engagerad i saluförandet av ägg,
6. produktionsenhet: en anläggning för att hålla värphöns som är
godkänd i enlighet med direktiv 2002/4/EG,
7. förpackningscentral: en förpackningscentral i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 som är behörig enligt artikel 5.2 i
denna förordning och där ägg indelas i klasser efter kvalitet
och vikt,
8. slutkonsument: den slutliga konsumenten av ett livsmedel som
inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet.
9. producentkod: ett särskiljande nummer för produktionsanläggningen enligt punkt 2 i bilagan till direktiv 2002/4/EG.
Artikel 3

a) på produktionsenheten, eller
b) på en lokal offentlig marknad eller genom försäljning från
dörr till dörr i produktionsregionen i den berörda medlemsstaten.
När ett sådant undantag medges skall varje producent ha möjlighet att välja huruvida denne vill tillämpa undantaget eller inte.
Ingen kvalitetsklassning eller viktklassning får göras när undantag tillämpas.
Medlemsstaten får i enlighet med nationell lagstiftning fastställa
definitionerna av termerna ”lokal offentlig marknad”, ”försäljning från dörr till dörr” och ”produktionsregion”.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Kvalitets- och viktklassificering
1.

Ägg skall klassificeras i följande kvalitetsklasser:

— klass A eller ”färska ägg”,
— klass B.
2.
Ägg av klass A skall också klassificeras efter vikt. Detta
krav skall dock inte ställas för ägg som levereras till livsmedelsindustrin och till andra industrier än livsmedelsindustrin.
3.
Ägg av klass B skall endast levereras till livsmedelsindustrin eller till andra industrier än livsmedelsindustrin.
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Artikel 4
Märkning av ägg
1.

Ägg av klass A skall märkas med producentkoden.
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3.
Om tillräckliga garantier för att bestämmelserna är likvärdiga inte tillhandahålls, skall ägg som importeras från det berörda tredjelandet ha en kod som gör det möjligt att identifiera
ursprungslandet och en uppgift om att produktionsmetoden är
”ospecificerad”.

Ägg av klass B skall märkas antingen med producentkoden
och/eller med någon annan symbol.

Artikel 7
Kontroller

Medlemsstaterna får undanta ägg av klass B från detta krav när
de saluförs uteslutande på det egna territoriet.
2.
Märkningen av ägg i enlighet med punkt 1 skall äga rum
på produktionsenheten eller på den första förpackningscentral
som äggen levereras till.
3.
Ägg som producenten säljer till slutkonsumenten på en
lokal offentlig marknad i produktionsregionen i den berörda
medlemsstaten skall märkas i enlighet med punkt 1.
Medlemsstaterna får emellertid undanta producenter med färre
än 50 värphöns från detta krav, under förutsättning att producentens namn och adress anges på försäljningsplatsen.
Artikel 5
Förpackningscentraler

1.
Medlemsstaterna skall utse inspektionsorgan som skall
kontrollera att denna förordning efterlevs.
2.
De inspektionsorgan som anges i punkt 1 skall kontrollera
de produkter som omfattas av denna förordning i alla saluföringsstadier. Förutom stickprovskontroller skall kontroller utföras på grundval av en riskanalys, med beaktande av den berörda
anläggningens typ och produktion samt aktörens tidigare historik när det gäller uppfyllnaden av handelsnormerna för ägg.
3.
För ägg av klass A som importeras från tredjeland skall de
kontroller som föreskrivs i punkt 2 göras vid tidpunkten för
tullklarering och före övergången till fri omsättning.
Ägg av klass B som importeras från tredjeland får omsättas fritt
endast om deras slutdestination i förädlingsindustrin kontrolleras vid tidpunkten för tullklarering.

1.
Förpackningscentralerna skall klassificera och förpacka ägg
och etikettera förpackningarna.

Artikel 8
Påföljder

2.
Den behöriga myndigheten skall ge förpackningscentraler
tillstånd att klassificera ägg och tilldela en kod till varje operatör
vars lokaler och tekniska utrustning lämpar sig för klassificering
av ägg efter kvalitet och vikt. Förpackningscentraler som enbart
arbetar mot livsmedelsindustrin eller annan industri än livsmedelsindustrin behöver inte använda teknisk utrustning för klassificering av ägg efter vikt.

Medlemsstaterna skall fastställa regler om de påföljder som skall
tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och de skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se
till att påföljderna verkställs. Påföljderna skall vara effektiva,
proportionerliga och avskräckande.
Artikel 9

3.
Ett sådant tillstånd får återkallas närhelst de villkor som
fastställs i de tillämpningsföreskrifter som antagits i enlighet
med artikel 11 inte längre är uppfyllda.

Meddelanden
Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra alla
uppgifter som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning.

Artikel 6
Artikel 10

Import av ägg
1.
Kommissionen skall utvärdera handelsnormer för ägg som
är tillämpliga i exporterande tredjeland på begäran av det berörda landet. Utvärderingen skall även omfatta bestämmelser
om märkning och etikettering, produktionsmetoder och kontroller samt genomförande. Om man konstaterar att det finns
tillräckliga garantier för att de bestämmelser som tillämpas är
likvärdiga med gemenskapslagstiftningen, skall ägg som importeras från de berörda länderna märkas med ett särskiljande
nummer som motsvarar producentkoden.
2.
Kommissionen skall, om så är nödvändigt, förhandla med
tredjeländer i syfte att hitta lämpliga sätt att erbjuda de garantier
som avses i punkt 1 och sluta avtal om sådana garantier.

Kommitté
1.
Kommissionen skall biträdas av förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.
2.
När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i
beslut 1999/468/EG gälla.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 11
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8. produktionsmetoder,

Tillämpningsföreskrifter
Tillämpningsföreskrifter till denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10.2, särskilt om

9. journaler och förande av register.
Artikel 12

1. hur ofta uppsamling, leverans, konservering och behandling
av äggen görs,
2. kvalitetskriterier, särskilt skalets utseende, vitans och gulans
konsistens samt höjden på luftutrymmet,
3. viktklassificering, inklusive undantag,

Upphävande
1.
Förordning (EEG) nr 1907/90 upphävs med verkan från
och med den 1 juli 2007.
2.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses
som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet
med jämförelsetabellen i bilagan.

4. märkningen av äggen och uppgifterna på förpackningarna
inklusive andra undantag,

Artikel 13
Ikraftträdande

5. kontroller,
6. handel med tredjeland,

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7. meddelanden enligt artikel 9,

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 2006.
På rådets vägnar
J. PRÖLL

Ordförande
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1029/2006
av den 19 juni 2006
om ändring av förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfä
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 (8) innehåller flera
hänvisningar till direktiv 71/118/EEG och direktiv
79/112/EEG. För tydlighetens skull bör hänvisningarna
uppdateras. Likaså bör definitionen av begreppet ”slaktkropp” anpassas till avsnitt II kapitel IV.7 c i bilaga III till
förordning (EG) nr 853/2004.

(4)

Artikel 1.3 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr
1906/90 utesluter från den förordningens tillämpningsområde den typ av försäljning som avses i artikel 3.II i
kapitel II i direktiv 71/118/EEG. Denna senare bestämmelse rör ett frivilligt undantag för medlemsstaterna i
fråga om småskalig produktion under 10 000 fåglar.
Även om förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG)
nr 853/2004 innehåller ett undantag, som varken är frivilligt eller begränsat till ett specifikt antal fåglar, bör
dock ett frivilligt undantag som i artikel 3.II i direktiv
71/118/EEG, begränsat till ett specifikt antal fåglar, ingå i
förordning (EEG) nr 1906/90.

(5)

Artikel 6 i förordning (EEG) nr 1906/90 innehåller en
hänvisning till kommissionens direktiv 80/879/EEG av
den 3 september 1980 om kontrollmärkning av storförpackningar med färskt kött av fjäderfä (9). Det direktivet
har upphävts genom rådets direktiv 92/116/EEG av den
17 december 1992 om ändring och uppdatering av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar
handeln med färskt kött av fjäderfä (10). Hänvisningen
har därför blivit överflödig och bör utgå.

(6)

Förordning (EEG) nr 1906/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 2.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Med verkan från och med den 1 januari 2006 upphävs
rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om
hygienproblem som påverkar produktion och handel
med färskt kött av fjäderfä (2) genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/41/EG (3) och ersätts av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5).

Rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (6) har upphävts och ersatts av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
märkning och presentation av livsmedel samt om reklam
för livsmedel (7).

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).
(2) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23.
(3) EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättad version i EUT L 195, 2.6.2004,
s. 12.
(4) EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 226, 25.6.2004,
s. 3.
(5) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad version i EUT L 226,
25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005,
s. 83).
6
( ) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
97/4/EG (EGT L 43, 14.2.1997, s. 21).
(7) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2003/89/EG (EUT L 308, 25.11.2003, s. 15).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 1906/90 ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.

Denna förordning skall inte gälla

a) fjäderfäkött som skall exporteras från gemenskapen,
(8) EGT L 173, 6.7.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1101/98 (EGT L 157, 30.5.1998, s. 12).
(9) EGT L 251, 24.9.1980, s. 10.
(10) EGT L 62, 15.3.1993, s. 1. Direktivet ändrat genom 1994 års
anslutningsakt
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b) fjäderfä med senarelagd urtagning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (*).
___________
(*) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad version i EUT
L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr
2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).”

L 186/7

4. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall ”direktiv 79/112/EEG” ersättas med ”direktiv 2000/13/EG”:

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

b) Följande punkt skall införas:

”3a. Medlemsstaterna får avvika från kraven i den här
förordningen vid direkta leveranser av små mängder fjäderfäkött i enlighet med artikel 1.3 d i förordning (EG) nr
853/2004 från producenter med en årlig produktion under 10 000 fåglar.”

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2. Slaktkropp: hela kroppen av en fågel av de arter som
anges i artikel 1.1 efter avblodning, plockning och
urtagning. Borttagning av njurar skall dock vara frivillig. En urtagen slaktkropp får presenteras för försäljning med eller utan inkråm, dvs. hjärta, lever,
muskelmage och hals, instoppat i bukhålan.”

b) Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4. Konsumentförpackat fjäderfäkött: fjäderfäkött som presenteras i enlighet med de villkor som fastställs i
artikel 1.3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och
presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (*).
___________
(*) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet senast ändrat
genom direktiv 2003/89/EG (EUT L 308, 25.11.2003,
s. 15.)”

”2.
För färskt fjäderfäkött skall datum för minsta hållbarhetstid ersättas med ”sista förbrukningsdag” i enlighet
med artikel 10 i direktiv 2000/13/EG.”

c) Punkt 3 d skall ersättas med följande:

”d) slakteriets eller styckningsanläggningens godkännandenummer, utfärdat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, utom när styckning och
urbening sker på försäljningsstället i enlighet med
artikel 4.2 d i samma förordning.”

d) Punkterna 4 och 5 skall ersättas med följande:

”4.
Vid försäljning av icke konsumentförpackat fjäderfäkött, utom när styckning och urbening sker på försäljningsstället i enlighet med artikel 4.2 d i förordning (EG)
nr 853/2004 och förutsatt att sådan styckning och urbening sker på begäran och i närvaro av kunden, skall
artikel 14 i direktiv 2000/13/EG gälla för de uppgifter
som avses i punkt 3.

5.
Föreskrifter om angivande av det namn under vilket
produkten säljs enligt artikel 3.1.1 i direktiv 2000/13/EG
får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 17 i förordning (EEG) nr 2777/75.”

5. Artikel 6 skall ersättas med följande:

3. I artikel 4 skall inledningen ersättas med följande:
”Artikel 6
”Förutom att den nationella lagstiftning som antagits i enlighet med direktiv 2000/13/EG skall iakttas, skall följande
uppgifter anges på de medföljande handelsdokumenten i enlighet med artikel 13.1 b i det direktivet:”

Genom undantag från artiklarna 3, 4 och 5 skall det vid
leveranser till stycknings- eller bearbetningsanläggningar
inte vara nödvändigt att klassificera fjäderfäkött eller att
ange de ytterligare uppgifter som avses i de artiklarna.”
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 juni 2006.
På rådets vägnar
J. PRÖLL

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1030/2006
av den 6 juli 2006
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de pro-

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning
(EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 6 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning
av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

052
204
999

67,5
28,7
48,1

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

83,8
83,8

0805 50 10

388
528
999

58,2
55,3
56,8

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999

87,3
114,5
94,7
87,3
81,2
54,1
87,1
114,4
145,8
99,7
96,6

0808 20 50

388
512
528
720
999

103,9
94,6
90,7
35,0
81,1

0809 10 00

052
999

192,0
192,0

0809 20 95

052
068
608
999

313,5
95,0
218,2
208,9

0809 40 05

624
999

146,4
146,4

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999”
betecknar ”övrig ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1031/2006
av den 4 juli 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om
gemenskapsstatistik om informationssamhället
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (1), särskilt artikel 8, och

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut
89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EG) nr 808/2004 införs gemensamma bestämmelser för systematisk sammanställning
av gemenskapsstatistik om informationssamhället.

(2)

Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 808/2004 krävs
genomförandeåtgärder för att fastställa vilka uppgifter
som skall lämnas för sammanställning av den statistik
som anges i artiklarna 3 och 4 i den förordningen
samt tidsgränser för överlämnande av uppgifterna.

De uppgifter som skall lämnas för framställning av gemenskapsstatistik om informationssamhället i enlighet med artikel 3.2
och artikel 4 i förordning (EG) nr 808/2004 anges i bilagorna
I och II till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2006.
På kommissionens vägnar
Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(2) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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BILAGA I
Modul 1: Företagen och informationssamhället
1. ÄMNEN OCH UPPGIFTER
a)

De ämnen som skall täckas in för referensåret 2007 har hämtats från förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004, och är följande:
— IKT-system och deras användning inom företagen
— Användning av Internet och andra elektroniska nätverk inom företagen
— E-handel och e-affärsprocesser
— IKT-kompetens i företagsenheten och efterfrågan på IKT-färdigheter

b) Följande företagsuppgifter skall samlas in:
IKT-system och deras användning inom företagen
Uppgifter som skall samlas in för alla företag:
— Datoranvändning
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Procentuell andel anställda som använder datorer minst en gång i veckan (frivillig uppgift)
— Förekomst av trådlöst lokalt nät (LAN)
— Förekomst av trådbaserat lokalt nät (LAN)
— Förekomst av intranät
— Förekomst av extranät
— Förekomst av IT-system för orderhantering
Uppgifter som skall samlas in för företag som har ett IT-system för orderhantering:
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till ett internt lagerhanteringssystem
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till fakturerings- och betalningssystem
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till ett system för hantering av produktion, logistik eller serviceverksamhet
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till leverantörernas affärssystem
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till kundernas affärssystem
Användning av Internet och andra elektroniska nätverk inom företagen
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Tillgång till Internet
Uppgifter som skall samlas in för företag med tillgång till Internet:
— Procentuell andel anställda som minst en gång i veckan använder datorer med webbanslutning
— Internetuppkoppling: traditionellt modem
— Internetuppkoppling: ISDN
— Internetuppkoppling: DSL
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— Internetuppkoppling: annan fast Internetuppkoppling
— Internetuppkoppling: mobil uppkoppling
— Internetanvändning för bank- och finanstjänster
— Internetanvändning för utbildning
— Internetanvändning för marknadsövervakning
— Internetanvändning för kontakter med myndigheter under föregående kalenderår
— Förekomst av egen webbplats
Uppgifter som skall samlas in för företag som hade kontakter med myndigheter via Internet under föregående
kalenderår:
— Internetanvändning för att få information via myndigheternas webbplatser under föregående kalenderår
— Internetanvändning för att hämta blanketter från myndigheternas webbplatser under föregående kalenderår
— Internetanvändning för att skicka in ifyllda blanketter till myndigheter under föregående kalenderår
— Internetanvändning för att lämna anbud i system för offentlig elektronisk upphandling (e-upphandling) under
föregående kalenderår
Uppgifter som skall samlas in för företag som har en webbplats:
— Webbplats för att marknadsföra egna produkter
— Webbplats för att underlätta tillgång till kataloger och prislistor
— Webbplats för att tillhandahålla eftermarknadstjänster
E-handel och e-affärsprocesser
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Användning av resursplaneringsprogram för företag
— Användning av CRM-program (Customer Relationship Management) för att lagra, bearbeta och analysera
kundinformation
— Användning av CRM-program för datautvinning
— Övergång till operativsystem med öppen källkod
— Användning av utgående e-fakturor
— Användning av inkommande e-fakturor
— Användning av avancerade e-underskrifter (digitala signaturer)
Uppgifter som skall samlas in för företag med tillgång till Internet men som inte omfattas av avdelning J i NACE
Rev. 1.1:
— Har lagt beställningar via Internet under föregående kalenderår
— Har tagit emot beställningar via Internet under föregående kalenderår
Uppgifter som skall samlas in för företag som lagt beställningar via Internet men som inte omfattas av avdelning
J i NACE Rev. 1.1:
— Procentuell andel inköp genom beställningar via Internet under föregående kalenderår, i procentklasser ([0;1[,
[1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100])
Uppgifter som skall samlas in för företag som tagit emot beställningar via Internet men som inte omfattas av
avdelning J i NACE Rev. 1.1:
— Andel av den totala omsättningen som resulterar av beställningar via Internet under föregående kalenderår
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— Användning av säkerhetsprotokoll (SSL/TLS) vid inkommande Internetbeställningar
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer men som inte omfattas av avdelning J i NACE
Rev. 1.1:
— Har lagt beställningar via andra datanät än Internet under föregående kalenderår
— Har tagit emot beställningar via andra datanät än Internet under föregående kalenderår
Uppgifter som skall samlas in för företag som lagt beställningar via andra datanät än Internet men som inte
omfattas av avdelning J i NACE Rev. 1.1:
— Procentuell andel totala inköp genom beställningar via andra datanät än Internet under föregående kalenderår,
i procentklasser ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100])
Uppgifter som skall samlas in för företag som tagit emot beställningar via andra datanät än Internet men som
inte omfattas av avdelning J i NACE Rev. 1.1:
— Andel av den totala omsättningen som resulterar av beställningar via andra datanät än Internet under föregående kalenderår
IKT-kompetens i företagsenheten och efterfrågan på IKT-färdigheter
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Antal anställda IKT-/IT-specialister
— Har under föregående kalenderår rekryterat eller försökt rekrytera personal till tjänster där det krävs specialistkompetens i IKT
— Har under föregående kalenderår rekryterat eller försökt rekrytera personal till tjänster där det krävs användarkompetens i IKT
— Har under föregående kalenderår utbildat personalen för att ge dem eller förbättra deras specialistkompetens i
IKT
— Har under föregående kalenderår utbildat personalen för att ge dem eller förbättra deras användarkompetens i
IKT
— Har under föregående kalenderår anlitat externa leverantörer för att utföra IKT-uppdrag där det krävs IKT-/ITspecialister
— Har under föregående kalenderår anlitat leverantörer från närstående utländska bolag som etablerats av
företaget för att utföra IKT-uppdrag där det krävs IKT/IT-specialister
— Har under föregående kalenderår anlitat leverantörer från andra utländska företag för att utföra IKT-uppdrag
där det krävs IKT-/IT-specialister
— Har under föregående kalenderår anlitat externa leverantörer för att utföra uppdrag inom företaget där det
krävs IKT-användare (frivillig uppgift)
— Har under föregående kalenderår anlitat leverantörer från närstående utländska bolag som etablerats av
företaget för att utföra uppdrag inom företaget där det krävs IKT-användare (frivillig uppgift)
— Har under föregående kalenderår anlitat leverantörer från andra utländska företag för att utföra uppdrag inom
företaget där det krävs IKT-användare (frivillig uppgift)
Uppgifter som skall samlas in för företag som har anställda IKT-/IT-specialister:
— Andel anställda IKT-/IT-specialister i förhållande till det totala antalet anställda
Uppgifter som skall samlas in för företag som har rekryterat eller försökt rekrytera IKT-/IT-specialister:
— Eventuella svårtillsatta tjänster för IKT-/IT-specialister under föregående kalenderår
Uppgifter som skall samlas in för företag som har rekryterat eller försökt rekrytera personal till tjänster som
kräver användarkompetens i IKT:
— Tjänster som under föregående kalenderår har varit svåra att tillsätta på grund av att de sökande saknar
användarkompetens i IKT
Uppgifter som skall samlas in för företag som anlitat utländska leverantörer för IKT-uppdrag:
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— Har under föregående kalenderår anlitat utländska IKT-/IT-specialister från andra EU-medlemsstater
— Har under föregående kalenderår anlitat utländska IKT-/IT-specialister från andra länder än EU:s medlemsstater
— IKT-uppdrag som de utländska IKT-/IT-specialisterna utfört under föregående kalenderår (frivillig uppgift): IKTadministration
— IKT-uppdrag som de utländska IKT-/IT-specialisterna utfört under föregående kalenderår (frivillig uppgift): IKTutveckling och IKT-implementation
— IKT-uppdrag som de utländska IKT-/IT-specialisterna utfört under föregående kalenderår (frivillig uppgift): IKTdrift
— IKT-uppdrag som de utländska IKT-/IT-specialisterna utfört under föregående kalenderår (frivillig uppgift):
annat
Uppgifter som skall samlas in för företag som anlitat utländska leverantörer för företagsuppdrag (frivillig uppgift):
— Företagsuppdrag som de utländska leverantörernas IKT-användare utfört under föregående kalenderår (frivillig
uppgift): Försäljning och marknadsföring, kundtjänster
— Företagsuppdrag som de utländska leverantörernas IKT-användare utfört under föregående kalenderår (frivillig
uppgift): Forskning och utveckling, produktdesign och konstruktion
— Företagsuppdrag som de utländska leverantörernas IKT-användare utfört under föregående kalenderår (frivillig
uppgift): andra företagsuppdrag (ej IKT)
— Har under föregående kalenderår anlitat utländska IKT-användare från andra EU-medlemsstater (frivillig uppgift)
— Har under föregående kalenderår anlitat utländska IKT-användare från andra länder än EU:s medlemsstater
(frivillig uppgift)
Uppgifter som skall samlas in för företag som har svårtillsatta tjänster där det krävs IKT-/IT-specialister:
— Orsakerna till varför det under föregående kalenderår har varit svårt att tillsätta tjänster för IKT-/IT-specialister:
inga eller endast ett fåtal sökande
— Orsakerna till varför det under föregående kalenderår har varit svårt att tillsätta tjänster för IKT-/IT-specialister:
bristande kompetens
— Orsakerna till varför det under föregående kalenderår har varit svårt att tillsätta tjänster för IKT-/IT-specialister:
bristande arbetslivserfarenhet
— Orsakerna till varför det under föregående kalenderår har varit svårt att tillsätta tjänster för IKT-/IT-specialister:
alltför höga löneanspråk
— Orsakerna till varför det under föregående kalenderår har varit svårt att tillsätta tjänster för IKT-/IT-specialister
(frivillig uppgift): annan orsak
c)

Följande bakgrundsuppgifter om företagen skall samlas in eller hämtas från alternativa källor:
Uppgifter som skall samlas in för alla företag:
— Företagets huvudsakliga verksamhet under föregående kalenderår
— Genomsnittligt antal anställda under föregående kalenderår
— Beläget i mål 1-område eller i ett annat område än ett mål 1-område under föregående kalenderår
Uppgifter som skall samlas in för företag som inte omfattas av avdelning J i NACE Rev. 1.1:
— Summa inköpta varor och tjänster (i värde exkl. moms) under föregående kalenderår
— Total omsättning (i värde exkl. moms) under föregående kalenderår
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2. TÄCKNING
Uppgifterna i punkterna 1 b och 1 c i denna bilaga skall samlas in och erhållas för företag inom de näringsgrenar,
med den storlek och i de geografiska områden som anges nedan.

a)

Näringsgren: företag i följande kategorier i NACE Rev. 1.1:

NACE- kategori

Beskrivning

Avdelning D

”Tillverkning”

Avdelning F

”Byggverksamhet”

Avdelning G

”Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar”

Grupperna 55.1 och 55.2

”Hotellverksamhet” och ”Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet”

Avdelning I

”Transport, magasinering och kommunikation”

Undergrupp 65.12

”Annan bankverksamhet”

Undergrupp 65.22

”Annan kreditgivning”

Undergrupp 66.01

”Livförsäkring”

Undergrupp 66.03

”Skadeförsäkring”

Avdelning K

”Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster”

Grupperna 92.1 och 92.2

”Film- och videoverksamhet” och ”Radio- och TV-programverksamhet”

Uppgifter om företag i följande kategorier i NACE Rev. 1.1 är frivilliga:

NACE- kategori

Beskrivning

Avdelning E

”El-, gas-, värme- och vattenförsörjning”

Grupperna 55.3, 55.4 och 55.5

”Restaurangverksamhet”, ”Barverksamhet” och ”Drift av personalmatsalar,
catering och centralköksverksamhet”

Grupperna 92.3–92.7

”Rekreations-, kultur- och sportverksamhet” utom ”Film- och videoverksamhet” och ”Radio- och TV-programverksamhet”

Huvudgrupp 93

”Annan serviceverksamhet”

Undergrupperna 67.12, 67.13 och
67.20

”Stödtjänster till finansiell verksamhet”, utom ”Administrativa stödtjänster till finansförmedling”

b) Företagsstorlek: företag med tio eller fler anställda. Uppgifter om företag med färre än tio anställda är frivilliga.

c)

Geografisk täckning: företag belägna på medlemsstatens territorium.

3. REFERENSPERIODER
Referensperiod är år 2006 för de uppgifter som gäller föregående kalenderår. Referensperioden är januari 2007 för
övriga uppgifter.

4. UPPDELNING
De ämnen och uppgifter som anges i punkt 1 b i denna bilaga skall tillhandahållas separat för följande uppdelningar:
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Uppdelning efter näringsverksamhet – uppgifterna skall delas upp enligt följande aggregat enligt NACE Rev. 1.1:

NACE-aggregat

DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
F
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
22 (frivillig uppgift)
40+41 (frivillig uppgift)
55.3+55.4+55.5 (frivillig uppgift)
67.12+67.13+67.2 (frivillig uppgift)
92.3–92.7 (frivillig uppgift)
93 (frivillig uppgift)

b) Uppdelning efter storleksklass – uppgifterna skall delas upp efter följande storleksklasser med avseende på antal
anställda:

Storleksklass

Färre än tio anställda (frivillig uppgift)
Färre än fem anställda (frivillig uppgift)
5–9 anställda (frivillig uppgift)
Tio eller fler anställda
10–49 anställda
50–249 anställda
250 eller fler anställda

c)

Geografisk uppdelning – uppgifterna skall delas upp efter följande regionala grupper:

Regional grupp

Mål 1-områden (inklusive mål 1-områden under övergång eller utfasning)
Andra områden än mål 1-områden
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5. PERIODICITET
Uppgifterna skall lämnas en gång för året 2007.

6. TIDSGRÄNSER
a)

De aggregerade uppgifterna, i förekommande fall märkta för sekretess eller bristande tillförlitlighet, skall i enlighet
med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 översändas till Eurostat före den 5
oktober 2007. Senast det datumet skall uppgifterna vara färdiga, validerade och godkända. Det tabulerade
maskinläsbara överföringsformatet skall följa Eurostats specifikationer.

b) De metadata som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall översändas
till Eurostat före den 31 maj 2007. Dessa metadata skall följa de rapporteringsmallar som Eurostat tillhandahåller.
c)

Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall
översändas till Eurostat senast den 5 november 2007. Kvalitetsrapporten skall följa den rapporteringsmall som
Eurostat tillhandahåller.
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BILAGA II
Modul 2: Enskilda personer, hushållen och informationssamhället
1. ÄMNEN OCH UPPGIFTER
a) De ämnen som skall täckas in för referensåret 2007 har hämtats från förteckningen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004, och är följande:
— Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT-system.
— Enskilda personers och/eller hushållens Internetanvändning för olika ändamål.
— IKT-säkerhet.
— IKT-kompetens.
— Hinder för IKT- och Internetanvändning.
b) Följande uppgifter skall samlas in:
Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT-system
Uppgifter som skall samlas in för alla hushåll:
— Tillgång till IKT-utrustning i hemmet: dator.
— Tillgång till Internet hemma, oavsett om det används eller ej.
Uppgifter som skall samlas in för hushåll med tillgång till Internet hemma:
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: stationär dator.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: bärbar dator.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: tv-apparat med särskild Internetanordning.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: spelkonsol.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: annat sätt (frivillig uppgift: ange separat mobiltelefon med Internet respektive handdator).
— Typ av Internetförbindelse hemma: traditionellt modem eller ISDN.
— Typ av Internetförbindelse hemma: DSL (ADSL, SHDSL osv.).
— Typ av Internetförbindelse hemma: annan bredbandsuppkoppling (t.ex. kabel-tv eller 3G/UMTS).
— Typ av Internetförbindelse hemma: mobiltelefon med smalband (GPRS etc.).
Uppgifter som skall samlas in för alla enskilda personer:
— Senaste datoranvändning (under de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för mer än
ett år sedan; har aldrig använt en dator).
— Användning av mobiltelefon.
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Uppgifter som skall samlas in för alla enskilda personer utom pensionärer:
— Personens egen bedömning om sina datorkunskaper, huruvida de är tillräckliga för att söka eller byta jobb
under det närmaste året (ja; nej; ej tillämpligt).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt en dator de senaste tre månaderna:
— Frekvens för datoranvändning (varje dag eller nästan varje dag; minst en gång i veckan (men inte varje dag);
minst en gång i månaden (men inte varje vecka); mindre än en gång i månaden).
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: i hemmet.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: på den vanliga arbetsplatsen (om detta inte är i hemmet).
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: på den plats där utbildning sker.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: hemma hos någon annan.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: andra ställen.
Enskilda personers och/eller hushållens Internetanvändning för olika ändamål
Uppgifter som skall samlas in för alla enskilda personer:
— Senaste Internetanvändning (under de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för mer
än ett år sedan; har aldrig använt Internet).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet:
— Senaste e-handel för privat bruk (under de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för
mer än ett år sedan; har aldrig köpt eller beställt något via nätet).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna:
— Frekvens för Internetanvändning de senaste tre månaderna (varje dag eller nästan varje dag; minst en gång i
veckan (men inte varje dag); minst en gång i månaden (men inte varje vecka); mindre än en gång i månaden).
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: i hemmet.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: på arbetsplatsen (om detta inte är i hemmet).
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: på den plats där utbildning sker.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: hemma hos någon annan.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: andra ställen (frivillig uppgift: ange separat offentligt
bibliotek; postkontor; myndighet, förvaltning e.d.; lokal eller ideell organisation; Internetcafé; trådlös accesspunkt
(hotspot)).
— Användning av mobila enheter för tillgång till Internet: mobiltelefon med GPRS.
— Användning av mobila enheter för tillgång till Internet: mobiltelefon med 3G (UMTS).
— Användning av mobila enheter för tillgång till Internet: handdator.
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— Användning av mobila enheter för tillgång till Internet: bärbar dator med trådlös uppkoppling från andra platser
än hemmet eller arbetet.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka och/eller ta emot e-post.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av Internettelefoni.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av annan kommunikation (chatt, snabbmeddelanden osv.).
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information om varor och tjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att utnyttja tjänster med anknytning till resor
och boende.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att lyssna på webbradio eller titta på webb-tv.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att spela eller ladda ner spel, bilder, filmer eller
musik.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ladda ner programvara.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa eller ladda ner tidningar och tidskrifter.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att leta efter arbete eller skicka jobbansökningar.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa hälsorelaterad information.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för annan informationssökning eller andra nättjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av banktjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för att sälja varor eller tjänster (frivillig uppgift).
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information från myndigheters
webbplatser.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ladda ner blanketter från myndigheters
webbplatser.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka in ifyllda blanketter till myndigheter.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att leta efter utbildnings- eller kursinformation.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att följa en kurs på nätet (oberoende av ämne).
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk i inlärningssyfte.
— Deltagande i någon kurs (alla slags kurser, alltså inte enbart data- eller Internet-utbildning, även vid skola eller
universitet) under de senaste tre månaderna.
— Skulle vilja använda Internet i större utsträckning.

L 186/21

L 186/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna för privat
bruk för att läsa eller ladda ner tidningar och tidskrifter:
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa eller ladda ner tidningar och tidskrifter
som personen i fråga redan prenumererar på för att få dem regelbundet.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna och som har
följt en kurs under de senaste tre månaderna:
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för informationssökning som ett led i en kurs eller utbildning.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för att utbyta kursinformation med övriga kursdeltagare.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för att ladda ner kursmaterial från nätet.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för att se om en kursbok eller en artikel till kursen finns
tillgänglig på ett bibliotek.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet för e-handel de senaste tolv månaderna:
— Internetanvändning för beställning av livsmedel eller dagligvaror.
— Internetanvändning för beställning av hushållsartiklar.
— Internetanvändning för beställning av film eller musik (ange separat: om den har levererats via Internet).
— Internetanvändning för beställning av böcker, tidskrifter, tidningar eller material för e-lärande (ange separat: om
de har levererats via Internet).
— Internetanvändning för beställning av kläder eller sportartiklar.
— Internetanvändning för beställning av datorprogram och uppgraderingar (ange separat: om de har levererats via
Internet).
— Internetanvändning för beställning av datorutrustning.
— Internetanvändning för beställning av elektronisk utrustning.
— Internetanvändning för beställning av aktieköp, finansiella tjänster eller försäkringar.
— Internetanvändning för beställning av resor eller semesterboende.
— Internetanvändning för beställning av biljetter till evenemang.
— Internetanvändning för beställning av lotterier eller vadslagning.
— Internetanvändning för beställning av andra varor och tjänster.
IKT-säkerhet
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna:
— Om det förekommit datavirus som medfört att information eller tid gått förlorad vid Internetanvändning under
de senaste tolv månaderna.
— Hur ofta säkerhetskopior eller säkerhetsfiler görs (av dokument, bilder osv.) från datorn på t.ex. disketter, cdrom eller på diskutrymme på Internetservrar (alltid eller nästan alltid; ibland; aldrig eller nästan aldrig; ej
tillämpligt eftersom personen i fråga aldrig sparar några filer på datorn).
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IKT-kompetens
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång använt en dator:
— Den senaste kursen omfattande minst tre timmar om någon aspekt av datoranvändning (inom de senaste tre
månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för ett till tre år sedan; för mer än tre år sedan; har aldrig
gått någon sådan kurs).
— Datorfärdigheter för att kopiera eller flytta en fil eller en mapp.
— Datorfärdigheter för att använda klipp-och-klistra för att kopiera eller flytta information inuti ett dokument.
— Datorfärdigheter för att använda grundläggande aritmetiska formler i ett kalkylprogram.
— Datorfärdigheter för att komprimera (eller zippa) filer.
— Datorfärdigheter för att ansluta och installera nya anordningar, t.ex. en skrivare eller ett modem.
— Datorfärdigheter för att skriva ett datorprogram i ett särskilt programmeringsspråk.
— Datorfärdigheter för att ansluta datorer till ett lokalt datornät.
— Datorfärdigheter för att upptäcka och lösa datorproblem (t.ex. om en dator arbetar långsamt).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång har använt Internet:
— Internetfärdigheter för användning av en sökmotor för att hitta information.
— Internetfärdigheter för att skicka e-post med bilagor.
— Internetfärdigheter för att lägga ut meddelanden i chattrum, diskussionsgrupp eller webbdiskussionsforum.
— Internetfärdigheter för användning av Internet för telefonsamtal.
— Internetfärdigheter för användning av fildelningsprogram för att sprida film, musik etc.
— Internetfärdigheter för att skapa en webbsida.
— Internetfärdigheter för att hitta, ladda ner och installera programvara.
— Internetfärdigheter för att skydda datorn från virus och spionprogram.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har en eller flera av dator- och Internetfärdigheterna:
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: formell utbildning
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: vuxenutbildning (men inte på arbetsgivarens initiativ).
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: yrkesutbildning (på arbetsgivarens begäran).
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: självstudier med hjälp av böcker, cd-rom etc.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: självstudier genom att pröva sig fram.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: informell hjälp från arbetskamrater, släktingar, vänner.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: annat.
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Hinder för Internet- och IKT-användning
Uppgifter som skall samlas in för hushåll med annan tillgång till Internet i hemmet än via bredbandsanslutning:
— Hinder för Internettillgång hemma via bredband: för dyrt.
— Hinder för Internettillgång hemma via bredband: behöver inte.
— Hinder för Internettillgång hemma via bredband: finns inte där jag bor.
— Hinder för Internettillgång hemma via bredband: har tillgång till bredband på andra ställen (t.ex. på jobbet).
— Hinder för Internettillgång hemma via bredband: annat skäl.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna och som
skulle vilja använda Internet i större utsträckning:
— Hinder för ökad Internetanvändning: har inte tillräckliga språkkunskaper.
— Hinder för ökad Internetanvändning: har inte tid.
— Hinder för ökad Internetanvändning: uppkopplingen är för långsam.
— Hinder för ökad Internetanvändning: extrakostnader för uppkoppling eller per nedladdad mängd data.
— Hinder för ökad Internetanvändning: kostnaden för innehållet på nätet.
— Hinder för ökad Internetanvändning: innehållet (det som finns är inte tillräckligt intressant för att jag skall
använda Internet i större utsträckning).
— Hinder för ökad Internetanvändning: saknar färdigheter eller kunskap (webbplatserna är t.ex. inte användarvänliga eller för invecklade).
— Hinder för ökad Internetanvändning: oro för säkerheten eller den personliga integriteten.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång använt en dator men inte gått någon kurs (på
minst tre timmar) om någon aspekt av datoranvändning under de senaste tre åren:
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: behöver inte, har redan tillräckliga datorkunskaper.
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: behöver inte, använder sällan datorer.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång använt en dator men inte gått någon kurs (på
minst tre timmar) om någon aspekt av datoranvändning under de senaste tre åren, men som eventuellt skulle
behöva gå en:
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: har inte haft tid.
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: kursavgiften.
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: det finns ingen lämplig kurs.
— Orsak till varför personen inte gått någon kurs i datoranvändning: kurserna är för svåra.
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2. TÄCKNING
a) De statistiska enheter som skall redovisas för de uppgifter som rör hushåll i punkt 1 b i denna bilaga, är de hushåll
som har minst en medlem i åldersintervallet 16–74.
b) De statistiska enheter som skall redovisas för de uppgifter som rör enskilda personer i punkt 1 b i denna bilaga, är
enskilda personer i åldrarna 16–74.
c) Den geografiska täckningen skall omfatta hushåll och/eller enskilda personer som bor på medlemsstatens territorium.
3. REFERENSPERIOD
Referensperioden för den statistik som skall samlas in är det första kvartalet 2007.
4. UPPDELNING
a) För de ämnen och uppgifter som förtecknas i punkt 1 b i denna bilaga och som rör hushåll skall följande
bakgrundsuppgifter samlas in:
— Geografiskt läge: boende i mål 1-områden (inklusive mål 1-områden under övergång eller utfasning); boende i
andra områden.
— Grad av urbanisering: boende i tätbefolkade områden; boende i medeltätt befolkade områden; boende i glesbefolkade områden.
— Typ av hushåll: antal medlemmar i hushållet (anges separat: antal barn under 16).
— Hushållets månadsinkomst, netto (frivillig uppgift) – samlas in som ett värde eller med hjälp av kvartiler.
b) För de ämnen och uppgifter som förtecknas i punkt 1 b i denna bilaga och som rör enskilda personer skall följande
bakgrundsuppgifter samlas in:
— Geografiskt läge: boende i mål 1-områden (inklusive mål 1-områden under övergång eller utfasning); boende i
andra områden.
— Grad av urbanisering: boende i tätbefolkade områden; boende i medeltätt befolkade områden; boende i glesbefolkade områden.
— Kön: man; kvinna.
— Åldersgrupp: under 16 (frivillig uppgift); 16 till 24; 25 till 34; 35 till 44; 45 till 54; 55 till 64; 65 till 74; över
74 (frivillig uppgift).
— Högsta genomgångna utbildningsnivå enligt International Standard Classification of Educational Levels (ISCED
97): låg (ISCED 0, 1 eller 2); medelhög (ISCED 3 eller 4); hög (ISCED 5 eller 6).
— Anställningsform: anställd eller egen företagare, inklusive medhjälpande familjemedlemmar; arbetslös; studerande som inte ingår i arbetskraften; andra som inte ingår i arbetskraften.
— Sysselsättning enligt International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM)): kroppsarbetare,
icke-kroppsarbetare; IKT-arbetare, icke-IKT-arbetare.
5. PERIODICITET
Uppgifterna skall lämnas en gång för året 2007.

L 186/25

L 186/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

6. TIDSGRÄNSER
a) De aggregerade uppgifterna, i förekommande fall märkta för sekretess eller bristande tillförlitlighet, skall i enlighet
med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 översändas till Eurostat före den 5
oktober 2007. Senast det datumet skall uppgifterna vara färdiga, validerade och godkända. Det tabulerade maskinläsbara överföringsformatet skall följa Eurostats specifikationer.

b) De metadata som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall översändas
till Eurostat före den 31 maj 2007. Dessa metadata skall följa de rapporteringsmallar som Eurostat tillhandahåller.

c) Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall
översändas till Eurostat senast den 5 november 2007. Kvalitetsrapporten skall följa den rapporteringsmall som
Eurostat tillhandahåller.
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L 186/27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1032/2006
av den 6 juli 2006
om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och
överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst
(Text av betydelse för EES)

av Eurocontrol-standarder och om ändring av direktiv
97/15/EG om antagande av Eurocontrol-standarder och
om ändring av rådets direktiv 93/65/EEG (3). Enligt förordningen blev det obligatoriskt att följa standarden
inom gemenskapen vid anskaffning av nya färdplansdatasystem. Eftersom förordning (EG) nr 2082/2000 upphörde att gälla den 20 oktober 2005 måste gemenskapslagstiftningen uppdateras för att enhetliga bestämmelser
skall kunna upprätthållas inom luftfartsområdet.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (1), särskilt artikel 3.1,

(4)

Denna förordning bör inte omfatta militära operationer
och militär träning som avses i artikel 1.2 i förordning
(EG) nr 549/2004.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordningen”) (2), särskilt artikel 8.2, och

(5)

I ett uttalande från medlemsstaterna om militära frågor
avseende det gemensamma europeiska luftrummet (4) förklarade medlemsstaterna att de skall samarbeta med varandra, med beaktande av nationella militära krav, så att
systemet för en flexibel användning av luftrummet tilllämpas fullt ut och enhetligt i alla medlemsstater av alla
användare av luftrummet.

(6)

För att man skall kunna tillämpa en flexibel användning
av luftrummet enligt definitionen i artikel 2.22 i förordning (EG) nr 549/2004, måste man inrätta system för
rättidigt utbyte av färdplansdata mellan flygtrafikledningsenheter och enheter för militär kontroll.

(7)

För att enhetliga färdplansdata skall kunna tillhandahållas
vid både den överlämnande och den mottagande enheten, och för att samordningen av planerade överlämningar av flygningar skall kunna stödjas, bör områdeskontrollerna (ACC-enheterna) införa automatiserade rutiner för anmälan och inledande samordning. Sådana rutiner ingår i de standarder som fastställs i förordning (EG)
nr 2082/2000 och bör därför följas från det att den här
förordningen träder i kraft.

(8)

Färdplansdata som överförs under den inledande samordningsfasen bör hållas uppdaterade. Automatiserade rutiner bör därför införas successivt så att det är möjligt att
uppdatera data om flygningar som tidigare omfattats av
inledande samordning, eller så att samordningen av en
flygning kan avbrytas när den accepterande enheten inte
längre berörs av flygningen.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

För att flygledningstjänsten skall fungera väl krävs säkra
och effektiva metoder för anmälan, samordning och
överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst. För att man skall kunna inrätta sådana metoder inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst
(European Air Traffic Management Network – EATMN)
måste färdplansdata kunna utbytas automatiskt mellan
färdplansdatasystem. En genomgång av det nuvarande
läget i gemenskapen visar att dessa metoder ännu inte
har nått en tillfredsställande nivå i en del medlemsstater
och därför måste förbättras. Det måste därför fastläggas
krav avseende färdplansdatasystem. Kraven gäller driftskompatibilitet, prestanda och driftskvalitet hos systemens
funktioner för utbyte av färdplansdata.

Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) har i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG)
nr 549/2004 fått kommissionens uppdrag att utarbeta
krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning
av flygningar. Den här förordningen bygger på den rapport av den 31 mars 2005 som blev resultatet av uppdraget.

Eurocontrol-standarden för utbyte online av data finns
som bilaga till kommissionens förordning (EG) nr
2082/2000 av den 6 september 2000 om antagande

(1) EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3) EGT L 254, 9.10.2000, s. 1.
(4) EUT L 96, 31.3.2004, s. 9.
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Även andra enheter för flygkontrolltjänst än områdeskontroller (ACC-enheter) kan ha nytta av införandet av
automatiserade rutiner för anmälan, inledande samordning, uppdatering av samordning och avbrytande av samordning av flygningar. Om även dessa övriga enheter
väljer att införa de automatiserade rutinerna, gör behovet
av driftskompatibilitet hos det europeiska nätverket för
flygledningstjänst (EATMN) att de måste tillämpa samma
krav som dem som gäller för områdeskontroller (ACCenheter).

(17)
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De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma
luftrummet som inrättats genom artikel 5 i förordning
(EG) nr 549/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

(10)

Ett rättidigt utbyte av färdplansdata mellan flygtrafikledningsenheter och enheter för militär kontroll bör bygga
på ett successivt införande av automatiserade rutiner.
Mellan sådana civila och militära enheter bör man som
ett första steg införa överföring av grundläggande färdplansdata med möjlighet till löpande uppdatering.

(11)

Man har funnit att det går att automatisera fler rutiner
som ytterligare skulle stärka samordningen mellan enheter för flygkontrolltjänst eller mellan flygtrafikledningsenheter och enheter för militär kontroll. Om dessa enheter
väljer att införa ytterligare automatiserade rutiner, gör
behovet av driftskompatibilitet hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) att de måste tillämpa harmoniserade krav för dessa rutiner.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Genomförandet av denna förordning bör möjliggöra fortsatt utveckling i riktning mot högre nivåer av driftskompatibilitet.

För att verksamhetens säkerhetsnivå skall kunna bibehållas eller förbättras bör medlemsstaterna åläggas se till att
berörda parter genomför en säkerhetsbedömning som
omfattar identifiering av riskområden, riskbedömning
och kompenserande åtgärder för riskreducering. För ett
harmoniserat införande av dessa rutiner för de system
som omfattas av den här förordningen måste man specificera säkerhetskrav för alla obligatoriska krav som rör
driftskompatibilitet, prestanda och driftskvalitet.

Enligt artikel 3.3 d i förordning (EG) nr 552/2004 skall
man i genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet beskriva de särskilda förfaranden som skall användas
för att bedöma komponenternas överensstämmelse med
fastställda krav eller lämplighet, och för att kontrollera
systemen.

1.
Denna förordning innehåller bestämmelser om krav avseende automatiskt utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst och för samordning mellan civila och militära enheter.

2.

Denna förordning gäller

a) sådana färdplansdatasystem som betjänar enheter för flygkontrolltjänst för allmän flygtrafik,

b) system för utbyte av färdplansdata som tjänar som underlag
för rutiner för samordning mellan flygtrafikledningsenheter
och enheter för militär kontroll.

3.
Förordningen gäller inte utbyte av färdplansdata mellan
enheter för flygkontrolltjänst som betjänas av sådana färdplansdatasystem som avses i punkt 2 för vilka de färdplansdata som
omfattas av denna förordning behandlas i ett gemensamt system.

Artikel 2
Definitioner
1.
För denna förordning gäller de definitioner som fastställs i
förordning (EG) nr 549/2004.

2.
I tillägg till de definitioner som avses i punkt 1 gäller
följande definitioner:

1. anmälan: överföring av data från en överlämnande enhet för
att uppdatera systemet hos en mottagande enhet som
förberedelse för en samordning.

Enligt artikel 10.1 och 10.2 i förordning (EG) nr
552/2004 får datumen för tillämpningen av övergångsbestämmelserna anges i de aktuella genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

2. samordning: samordning mellan enheter för flygkontrolltjänst av planerade passager av flygningar över en gemensam gräns i syfte att säkerställa flygsäkerheten.

Leverantörer av flygtrafiktjänster och tillverkare bör beredas tid för att utveckla nya komponenter och system
som uppfyller de nya tekniska kraven.

3. flygkontrollenhet (nedan kallad ”ATC-enhet”): beroende på
sammanhanget antingen en enhet för områdeskontroll, terminalkontroll eller flygplatskontroll.
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4. samordning mellan civila och militära enheter: samordning mellan civila och militära parter med befogenhet att fatta beslut
och träffa överenskommelser om åtgärder.

16. sekundär övervakningsradar (i fortsättningen kallad SSR): övervakningsradar som arbetar med sändare eller mottagare och
transpondrar.

5. färdplansdatasystem: den del av ett flygtrafikledningssystem
som tar emot och automatiskt bearbetar färdplansdata
och tillhörande meddelanden och därefter vidarebefordrar
dem till ATC-enheternas arbetspositioner.

17. samarbetsavtal: överenskommelse (Letter of Agreement – LoA)
mellan två angränsande ATC-enheter där det anges hur
deras respektive ansvar för flygkontrolltjänsterna skall samordnas.

6. flygtrafikledningsenhet (nedan kallad ”ATS-enhet”): en civil eller
militär enhet som ansvarar för att tillhandahålla flygtrafikledning.

18. överlämningspunkt: punkt i ett luftfartygs flygväg i vilken
ansvaret för tillhandahållande av flygtrafikledning till luftfartyget överlämnas från en ATC-enhet till nästa.

7. enhet för militär kontroll: fast eller mobil militär enhet som
kontrollerar militär flygtrafik och/eller bedriver annan verksamhet vars karaktär gör att den kräver reservering eller
begränsning av luftrummet.

19. data för samordning: data av betydelse för operativ personal
vid anmälan, samordning och överlämning av flygningar,
och vid samordning mellan civila och militära enheter.

8. överlämnande enhet: ATC-enhet som är i färd med att överlåta ansvaret för en flygkontrolltjänst avseende ett givet
luftfartyg till nästa ATC-enhet längs flygvägen.

20. flygnivå för överlämning: vid planflykt den flygnivå som överenskommits vid samordningen, eller den klarerade flygnivå
luftfartyget håller på att inta om det befinner sig i stig- eller
sjunkfasen i samordningspunkten (COP).

9. mottagande enhet: ATC-enhet som tar emot data.

10. gräns: horisontellt eller vertikalt plan som avgränsar det
luftrum inom vilket en ATC-enhet tillhandahåller flygtrafikledning.

11. områdeskontroll (nedan kallad ”ACC-enhet”): enhet för tillhandahållande av flygtrafikledning för kontrollerade flygningar
inom dess geografiska ansvarsområde.

21. accepterande enhet: ATC-enhet som står näst i tur att ta över
kontrollen av ett luftfartyg.

22. samordningspunkt (nedan kallad ”COP”): punkt som ligger på
eller nära den gräns som används av ATC-enheterna och
som samordningen hänför sig till.

23. underrättad enhet: ATC-enhet som har tagit emot data i en
anmälan.

12. arbetsposition: arbetsplats med möbler och teknisk utrustning där personal inom flygtrafikledningstjänsten utför
sina arbetsuppgifter.

24. korrelering: färdplansdata kopplas samman med radarspåret
för samma flygning.

13. färdplan: detaljerad information som lämnas in till en ATSenhet och som beskriver ett luftfartygs planerade flygning
eller del av en flygning.

25. överlämning: bemyndigande (”release”) från den flygledare
som överlämnar ett luftfartyg till flygledaren vid den accepterande enheten att lämna klareringar till luftfartyget innan
det passerar överlämningspunkten.

14. varning: meddelande som visas vid en arbetsposition när
den automatiska samordningen har drabbats av ett fel.

15. ATS-beräkning: samordningspunkt (COP), den beräknade
tidpunkt när luftfartyget kommer att befinna sig där samt
förväntad flygnivå i samordningspunkten (COP).

26. tillgänglighet: den grad med vilken ett system eller en komponent är funktionsduglig och tillgänglig när den behövs.

27. tillförlitlighet: sannolikhet för att markanläggningar fungerar
inom givna toleranser.
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Artikel 3
Krav avseende driftskompatibilitet och prestanda
1.
Leverantörer av flygtrafiktjänster skall sörja för att de system som avses i artikel 1.2 a och som används i ACC-enheter
uppfyller de krav avseende driftskompatibilitet och prestanda
som är angivna i delarna A och B i bilaga I.

2.
Leverantörer av flygtrafiktjänster som i sitt samarbetsavtal
har angett att de skall införa rutiner för anmälan, för inledande
samordning, för uppdatering av samordning, för avbrytande av
samordning, för grundläggande färdplansdata eller för uppdatering av grundläggande färdplansdata i förhållandet mellan ATCenheter – ACC-enheter undantagna – skall sörja för att de system som avses i artikel 1.2 a uppfyller de krav avseende driftskompatibilitet och prestanda som är angivna i delarna A och B i
bilaga I.

7.7.2006

bindande för de båda ATC-enheterna, såvida inte samordningen
avbryts eller uppdateras.

2.
För en flygning som omfattas av uppdatering av samordning, skall de överenskomna villkoren för överlämning vara
operativt bindande för de båda ATC-enheternas operativa verksamhet, såvida inte samordningen avbryts, eller villkoren uppdateras ytterligare.

3.
Om inte slutförandet av rutinerna för uppdatering eller
avbrytande av samordning bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall den överlämnande enheten
övergå till muntlig samordning.

Artikel 6
Säkerhetskrav

3.
Leverantörer av flygtrafiktjänster som i sitt samarbetsavtal
har angett att de skall införa rutiner för anmälan och samordning före start, för frekvensbyte eller för övergång till manuellt
styrd kommunikation, skall sörja för att de system som avses i
artikel 1.2 a uppfyller de krav avseende driftskompatibilitet och
prestanda som är angivna i delarna A och C i bilaga I.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till
att alla ändringar i de existerande systemen för automatiskt
utbyte av färdplansdata som omfattas av denna förordning eller
införandet av nya system föregås av en säkerhetsbedömning,
inklusive kartläggning av riskkällor, riskbedömning och riskreducering, som genomförs av berörda parter.

4.
Medlemsstaterna skall sörja för att de system som avses i
artikel 1.2 b i fråga om rutinerna för grundläggande färdplansdata och uppdatering av grundläggande färdplansdata uppfyller
de krav avseende driftskompatibilitet och prestanda som är angivna i delarna A och B i bilaga I.

För denna säkerhetsbedömning skall säkerhetskraven i bilaga III
gälla som minimikrav.

5.
När ATS-enheter och enheter för militär kontroll i sina
respektive system, som avses i artikel 1.2 b, har infört rutiner
för anmälan om planerad passage, för begäran om klarering av
passage, för förslag om alternativ passage eller för annullering
av passage, skall medlemsstaterna sörja för att dessa system
uppfyller de krav avseende driftskompatibilitet och prestanda
som är angivna i delarna A och C i bilaga I.

Artikel 7
Bedömning av systemkomponenters överensstämmelse eller lämplighet för användning
Tillverkare av komponenter till de system som avses i artikel 1.2
a och 1.2 b skall innan de lämnar en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet enligt artikel 5 i förordning (EG)
nr 552/2004, göra en bedömning av dessa komponenters överensstämmelse eller lämplighet för användning i enlighet med
bestämmelserna i del A i bilaga IV.

Artikel 4

Artikel 8

Krav på driftskvalitet

Verifiering av system

1.
En leverantör av flygtrafiktjänster skall sörja för att de
system som avses i artikel 1.2 a uppfyller de krav på driftskvalitet som är angivna i bilaga II.

1.
Leverantörer av flygtrafiktjänster, som kan styrka att de
uppfyller villkoren i bilaga V, skall verifiera de system som avses
i artikel 1.2 a i enlighet med kraven i del B i bilaga IV.

2.
Medlemsstaterna skall sörja för att de system som avses i
artikel 1.2 b uppfyller de krav på driftskvalitet som är angivna i
bilaga II.

2.
Leverantörer av flygtrafiktjänster, som inte kan styrka att
de uppfyller villkoren i bilaga V, skall i stället uppdra åt ett
anmält organ att verifiera de system som avses i artikel 1.2 a.
Verifieringen skall utföras i enlighet med kraven i del C i bilaga IV.

Artikel 5
Andra tillämpliga rutiner
1.
För en flygning som omfattas av inledande samordning
skall de överenskomna villkoren för överlämning vara operativt

3.
Medlemsstaterna skall sörja för att verifieringen av de system som avses i artikel 1.2 b visar att systemen uppfyller
denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda,
driftskvalitet och säkerhet.
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Efterlevnad

2.
Övergångsbestämmelserna i artikel 10.2 i förordning (EG)
nr 552/2004 skall tillämpas på de system som avses i artikel 1.2
från och med den 31 december 2012.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att bestämmelserna i denna förordning skall efterlevas.

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 10
Övergångsordning
1.
I fråga om rutiner för anmälan och inledande samordning
skall övergångsbestämmelserna i artikel 10.1 i förordning (EG)
nr 552/2004 tillämpas på de system i det europeiska nätverket
för flygledningstjänst (nedan kallat ”EATMN”) som avses i artikel 1.2 från och med ikraftträdandet av denna förordning.
I fråga om rutiner för uppdatering av samordning, avbrytande
av samordning, grundläggande färdplansdata och uppdatering
av grundläggande färdplansdata skall övergångsbestämmelserna
gälla för EATMN-systemen från och med den 1 januari 2009.

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2009 på samtliga EATMN-system som avses i artikel 1.2 vad gäller rutiner för
uppdatering av samordning, för avbrytande av samordning, för
grundläggande färdplansdata och för uppdatering av grundläggande färdplansdata.
Den skall tillämpas från och med den 31 december 2012 på
alla EATMN-system som avses i artikel 1.2 och som är i drift
vid den tidpunkten.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
Jacques BARROT

Vice ordförande
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BILAGA I
Krav avseende driftskompatibilitet och prestanda
(som avses i artikel 3)
DEL A: ALLMÄNNA KRAV
1.

SYSTEMKRAV

1.1 Systemet skall leverera alla data som behövs för presentation, bearbetning och sammanställning av systeminformation som utväxlas i de aktuella rutinerna.
1.2 När det gäller rutiner för anmälan, samordning och överlämning, samt för samordning mellan civila och militära
enheter, skall systemet automatiskt kunna överföra färdplansdata samt ta emot, lagra, bearbeta, extrahera och
leverera färdplansdata för presentation.
1.3 Systemet skall sända ut en varning när det uppstår ett fel i utrustningen för datautbyte eller när systemet upptäcker
en avvikelse eller störning.
1.4 Systemet skall kunna skicka ut varningar till berörda arbetspositioner beträffande utbyte av systeminformation.
1.5 ATC-personalen skall med hjälp av systemet kunna uppdatera de flygdata som används i rutinerna.
1.6 Systemet skall kunna informera ATC-personalen om status hos aktuella rutiner för utbyte av systeminformation.
2.

REGISTRERING AV DATA OM UTBYTE AV SYSTEMINFORMATION

2.1 Data om utbyte av systeminformation skall registreras av leverantören av flygtrafiktjänster på ett sådant sätt att
registrerade data kan hämtas fram och visas.

DEL B: KRAV AVSEENDE OBLIGATORISKA RUTINER SOM BYGGER PÅ UTBYTE AV SYSTEMINFORMATION
1.

ANMÄLAN

1.1

Krav avseende färdplansdata

1.1.1 Anmälan skall innehålla minst följande uppgifter:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod (om uppgifter finns).
— Startflygplats.
— ATS-beräkning.
— Destinationsflygplats.
— Antal och typ av luftfartyg.
— Typ av flygning.
— Typ av utrustning och status.
1.1.2 I punkten ”Typ av utrustning och status” skall minst ingå information om utrustning för reducerade vertikala
separationsminima (i fortsättningen kallade ”RVSM”) samt 8,33 kHz.
1.1.3 Punkten ”Typ av utrustning och status” kan innehålla ytterligare uppgifter enligt samarbetsavtalen.
1.2

Tillämpningsföreskrifter

1.2.1 Anmälan skall genomföras minst en gång för varje behörig flygning med planerad gränspassage, såvida inte
flygningen omfattas av anmälan och samordning före start.
1.2.2 Behörighetskriterierna för anmälan av flygningars gränspassage skall överensstämma med samarbetsavtalen.
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1.2.3 Om anmälan inte kan genomföras senast på en bilateralt överenskommen tidpunkt före den inledande samordningen, skall den integreras med den inledande samordningen.
1.2.4 I de fall anmälan utförs måste den föregå den inledande samordningen.
1.2.5 Anmälan skall göras på nytt närhelst någon av följande uppgifter ändras före den inledande samordningen:
— COP.
— Förväntad SSR-kod vid punkten för kontrollöverlämning.
— Destinationsflygplats.
— Typ av luftfartyg.
— Typ av utrustning och status.
1.2.6 Om man upptäcker en avvikelse mellan överförda data och motsvarande data i det mottagande systemet – eller om
man inte får sådan information – vilken skulle nödvändiggöra en korrigerande åtgärd vid mottagandet av efterföljande data för den inledande samordningen, skall ett meddelande om detta skickas vidare till berörd arbetsposition för åtgärd.
1.3

Tidskriterier för initiering av anmälan.

1.3.1 Anmälan skall initieras ett fastställt antal minuter före den tidpunkt luftfartyget beräknas befinna sig vid en COP.
1.3.2 Vilka uppgifter som skall finnas i anmälan skall specificeras i samarbetsavtalen mellan de berörda ATC-enheterna.
1.3.3 De uppgifter som skall finnas i anmälan får fastläggas separat för varje COP.
2.

INLEDANDE SAMORDNING

2.1

Krav avseende färdplansdata

2.1.1 Informationen för den inledande samordningen skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod.
— Startflygplats.
— ATS-beräkning.
— Destinationsflygplats.
— Antal och typ av luftfartyg.
— Typ av flygning.
— Typ av utrustning och status.
2.1.2 I punkten ”Typ av utrustning och status” skall minst ingå information om utrustning för RVSM samt 8,33 kHz.
2.1.3 Punkten ”Typ av utrustning och status” kan innehålla ytterligare uppgifter enligt samarbetsavtalen.
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Tillämpningsföreskrifter

2.2.1 Inledande samordning skall utföras för varje behörig flygning med planerad gränspassage.
2.2.2 Behörighetskriterierna för inledande samordning av flygningars gränspassage skall överensstämma med samarbetsavtalen.
2.2.3 Såvida inledande samordning inte redan initierats manuellt, skall den initieras automatiskt
— under loppet av en bilateralt överenskommen tidsperiod före den tidpunkt då luftfartyget beräknas befinna sig
vid en COP, eller
— vid den tidpunkt då flygningen befinner sig på ett bilateralt överenskommet avstånd från en COP,
varvid initieringen skall ske i enlighet med samarbetsavtalen.
2.2.4 Inledande samordning av en flygning skall utföras bara en gång, såvida inte en samordning avbryts.
2.2.5 Efter avbrytande av en samordning får den inledande samordningen initieras på nytt med samma enhet.
2.2.6 Ett meddelande om att den inledande samordningen har slutförts, inklusive en bekräftelse från den mottagande
enheten, skall skickas till den överlämnande enheten; flygningen skall då anses vara ”samordnad”.
2.2.7 Om inte slutförandet av den inledande samordningen bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till den arbetsposition som ansvarar för samordningen av flygningen i den
överlämnande enheten.
2.2.8 Informationen för den inledande samordningen skall skickas till berörd arbetsposition i den mottagande enheten.
3.

UPPDATERING AV SAMORDNING

3.1

Krav avseende färdplansdata

3.1.1 Rutinen för uppdatering av samordning skall säkerställa kopplingen till tidigare samordnade data.
3.1.2 Uppdateringen skall innehålla följande färdplansdata om de har ändrats:
— SSR-mod och SSR-kod.
— Beräknad tid och flygnivå.
— Typ av utrustning och status.
3.1.3 Om så har överenskommits bilateralt skall uppdateringen av data för samordningen innehålla följande uppgifter
om de har ändrats:
— COP.
— Flygväg.
3.2

Tillämpningsföreskrifter

3.2.1 Uppdateringen av samordning kan ske en eller flera gånger med den enhet som samordnar flygningen vid
respektive tidpunkt.
3.2.2 Uppdatering av samordning skall ske när
— den tidpunkt då luftfartyget beräknas befinna sig vid COP avviker med mer än ett bilateralt överenskommet
värde från den tidpunkt som tidigare meddelats,
— uppgifterna om flygnivåer (en eller flera), SSR-kod eller typen av utrustning och status skiljer sig från vad som
tidigare meddelats.
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3.2.3 Om så har överenskommits bilateralt skall uppdatering av samordning ske när något av följande har ändrats:
— COP.
— Flygväg.
3.2.4 Ett meddelande om att uppdateringen av samordning har slutförts, inklusive en bekräftelse från den mottagande
enheten, skall skickas till den överlämnande enheten.
3.2.5 Om inte slutförandet av uppdateringen av samordning bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till den arbetsposition som ansvarar för samordningen av flygningen i den
överlämnande enheten.
3.2.6 Uppdateringen av samordning skall ske omedelbart efter motsvarande inmatning av nya data.
3.2.7 Uppdateringen av samordning skall upphöra efter det att flygningen har passerat en fastställd tid eller distans
räknat från överlämningspunkten, varvid avbrytandet skall ske i enlighet med samarbetsavtalen.
3.2.8 Information för uppdatering av samordning skall skickas till berörd arbetsposition i den mottagande enheten.
4.

AVBRYTANDE AV SAMORDNING

4.1

Krav avseende färdplansdata

4.1.1 Rutinen för avbrytande av en samordning skall säkerställa kopplingen till en tidigare gjord anmälan eller samordning.
4.2

Tillämpningsföreskrifter

4.2.1 Rutinen för avbrytande av samordning skall användas med en enhet, som mottagit en samordning, när
— enheten inte längre är den närmast efterföljande i samordningskedjan,
— färdplanen har annullerats i den avsändande enheten och det följaktligen inte längre är aktuellt med någon
samordning,
— ett meddelande om avbrytande av samordningen inkommer från närmast föregående enhet längs flygvägen.
4.2.2 Rutinen för avbrytande av samordning får användas med en enhet, som mottagit en anmälan om flygning, när
— enheten inte längre är den närmast efterföljande i samordningskedjan,
— färdplanen har annullerats i den avsändande enheten och det följaktligen inte längre är aktuellt med någon
samordning,
— ett meddelande om avbrytande av samordningen inkommer från närmast föregående enhet längs flygvägen,
— flygningen har drabbats av försening utan att den beräknade tiden går att uppdatera automatiskt.
4.2.3 Ett meddelande om att avbrytandet av samordningen har slutförts, inklusive en bekräftelse från den mottagande
enheten, skall skickas till den överlämnande enheten.
4.2.4 Om inte slutförandet av avbrytandet av samordningen bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till den arbetsposition som ansvarar för samordningen av flygningen i den
överlämnande enheten.
4.2.5 Information om avbrytandet av samordningen skall skickas till berörd arbetsposition i den underrättade enheten
eller i den enhet med vilken samordningen har avbrutits.
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5.

GRUNDLÄGGANDE FÄRDPLANSDATA

5.1

Krav avseende färdplansdata

5.1.1 Informationen som ingår i rutinen för grundläggande färdplansdata skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod.
5.1.2 Ytterligare information som lämnas inom ramen för grundläggande färdplansdata skall omfattas av bilaterala
överenskommelser.
5.2

Tillämpningsföreskrifter

5.2.1 Rutinen för grundläggande färdplansdata skall utföras automatiskt för varje behörig flygning.
5.2.2 Behörighetskriterierna för grundläggande färdplansdata skall överensstämma med samarbetsavtalen.
5.2.3 Ett meddelande om att rutinen för grundläggande färdplansdata har slutförts, inklusive en bekräftelse från den
mottagande enheten, skall skickas till den enhet som levererat data.
5.2.4 Om inte slutförandet av rutinen för grundläggande färdplansdata bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på
driftskvalitet, skall en varning skickas till berörd arbetsposition i den enhet som levererar data.
6.

UPPDATERING AV GRUNDLÄGGANDE FÄRDPLANSDATA

6.1

Krav avseende färdplansdata

6.1.1 Uppdateringen av grundläggande färdplansdata skall säkerställa kopplingen till den flygning som tidigare omfattats
av en rutin för grundläggande färdplansdata.
6.1.2 All ytterligare information som omfattas av rutinen för uppdatering av grundläggande färdplansdata, samt kriterierna för dess tillhandahållande, skall omfattas av en bilateral överenskommelse.
6.2

Tillämpningsföreskrifter

6.2.1 Uppdatering av grundläggande färdplansdata skall endast genomföras för flygningar som tidigare anmälts genom
en rutin för grundläggande färdplansdata.
6.2.2 Uppdatering av grundläggande färdplansdata skall initieras automatiskt i överensstämmelse med de bilateralt
överenskomna kriterierna.
6.2.3 Ett meddelande om att uppdateringen av grundläggande färdplansdata har slutförts, inklusive en bekräftelse från
den mottagande enheten, skall skickas till den enhet som levererat data.
6.2.4 Om inte slutförandet av uppdateringen av grundläggande färdplansdata bekräftas i enlighet med de tillämpliga
kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till berörd arbetsposition i den enhet som levererar data.
6.2.5 Informationen för uppdateringen av grundläggande färdplansdata skall skickas till berörd arbetsposition i den
mottagande enheten.

DEL C: KRAV AVSEENDE YTTERLIGARE RUTINER SOM SKALL KUNNA UTFÖRAS VID UTBYTE AV
SYSTEMINFORMATION
1.

ANMÄLAN OCH SAMORDNING FÖRE START

1.1

Krav avseende färdplansdata

1.1.1 Informationen för anmälan och samordning före start skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod (om uppgifter finns).
— Startflygplats.
— Beräknad starttid eller ATS-beräkning (enligt bilateral överenskommelse).
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— Destinationsflygplats.
— Antal och typ av luftfartyg.
1.1.2 Informationen för anmälan och samordning före start från en kontrollenhet för ett terminalområde (TMA) eller en
ACC-enhet skall omfatta följande delar:
— Typ av flygning.
— Typ av utrustning och status.
1.1.3 I punkten ”Typ av utrustning och status” skall minst ingå information om utrustning för RVSM samt 8,33 kHz.
1.1.4 Punkten ”Typ av utrustning och status” kan innehålla ytterligare uppgifter i enlighet med samarbetsavtalen.
1.2

Tillämpningsföreskrifter

1.2.1 Anmälan och samordning skall genomföras en eller flera gånger för varje behörig flygning med planerad gränspassage där flygtiden från start till COP inte medger tillräckligt med tid för att inledande samordning eller anmälan
skall kunna genomföras.
1.2.2 Behörighetskriterierna för anmälan och samordning före start av flygningars gränspassage skall överensstämma
med samarbetsavtalen.
1.2.3 Anmälan och samordning före start skall genomföras på nytt varje gång det sker en förändring av någon del av
uppgifterna för den tidigare gjorda anmälan och samordningen före start.
1.2.4 Ett meddelande om att anmälan och samordning före start har slutförts, inklusive en bekräftelse från den mottagande enheten, skall skickas till den överlämnande enheten.
1.2.5 Om inte slutförandet av anmälan och samordning före start bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på
driftskvalitet, skall en varning skickas till den arbetsposition som ansvarar för anmälan/samordningen av flygningen
i den överlämnande enheten.
1.2.6 Informationen för anmälan och samordning före start skall skickas till berörd arbetsposition i den underrättade
enheten.
2.

FREKVENSBYTE

2.1

Krav avseende färdplansdata

2.1.1 Informationen för frekvensbytet skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
2.1.2 Informationen för frekvensbyte skall omfatta följande delar om uppgifter finns:
— Överlämningsindikering.
— Klarerad flygnivå.
— Tilldelad kurs/färdlinje eller klarering att flyga direkt mot en punkt, destination etc.
— Tilldelad hastighet.
— Tilldelad stig-/sjunkhastighet.
2.1.3 Om så har överenskommits bilateralt skall informationen för frekvensbyte innehålla följande uppgifter:
— Aktuell position på färdlinjen.
— Anvisad frekvens.
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Tillämpningsföreskrifter

2.2.1 Frekvensbytet skall initieras manuellt av den överlämnande flygledaren.
2.2.2 Ett meddelande om att frekvensbytet har slutförts, inklusive en bekräftelse från den mottagande enheten, skall
skickas till den överlämnande ATC-enheten.
2.2.3 Om inte slutförandet av frekvensbytet bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall en
varning skickas till berörd arbetsposition i den överlämnande ATC-enheten.
2.2.4 Informationen för frekvensbytet skall skickas till den mottagande flygledaren utan dröjsmål.
3.

ÖVERGÅNG TILL MANUELLT STYRD KOMMUNIKATION

3.1

Krav avseende färdplansdata

3.1.1 Uppgifterna för övergång till manuellt styrd kommunikation skall minst omfatta luftfartygets beteckning.
3.2

Tillämpningsföreskrifter

3.2.1 Övergången till manuell styrd kommunikation skall initieras av den accepterande enheten när kommunikationen
upprättas.
3.2.2 Ett meddelande om att övergången till manuellt styrd kommunikation har slutförts, inklusive en bekräftelse från
den överlämnande enheten, skall skickas till den accepterande ATC-enheten.
3.2.3 Om inte slutförandet av övergången till manuellt styrd kommunikation bekräftas i enlighet med de tillämpliga
kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till berörd arbetsposition i den accepterande ATC-enheten.
3.2.4 Informationen för övergång till manuellt styrd kommunikation skall omedelbart skickas till flygledaren i den
överlämnande enheten.
4.

ANMÄLAN OM PLANERAD PASSAGE

4.1

Krav avseende färdplansdata

4.1.1 Informationen för anmälan om planerad passage skall minst omfatta följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod.
— Antal och typ av luftfartyg.
— ID för ansvarig sektor.
— Korsande färdväg inklusive beräknade tider och flygnivåer för varje delsträcka.
4.2

Tillämpningsföreskrifter

4.2.1 Anmälan om planerad passage skall initieras manuellt av flygledaren, eller automatiskt i enlighet med samarbetsavtalen.
4.2.2 Ett meddelande om att anmälan om planerad passage har slutförts, inklusive en bekräftelse från den underrättade
enheten, skall skickas till avsändande enhet.
4.2.3 Om inte slutförandet av anmälan av planerad passage bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet, skall en varning skickas till avsändande enhet.
4.2.4 Informationen för anmälan om planerad passage skall skickas till berörd arbetsposition i den underrättade enheten.
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5.

BEGÄRAN OM KLARERING AV PASSAGE

5.1

Krav avseende färdplansdata

5.1.1 Informationen för begäran om klarering av passage skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— SSR-mod och SSR-kod.
— Antal och typ av luftfartyg.
— ID för ansvarig sektor.
— Korsande färdväg inklusive beräknade tider och flygnivåer för varje delsträcka.
5.1.2 Om så har överenskommits bilateralt skall begäran om klarering av passage innehålla uppgifter om utrustningens
typ och status.
5.1.3 I punkten ”Typ av utrustning och status” skall minst ingå information om utrustning för RVSM.
5.1.4 Punkten ”Typ av utrustning och status” kan innehålla ytterligare uppgifter i enlighet med bilaterala överenskommelser.
5.2

Tillämpningsföreskrifter

5.2.1 Begäran om klarering av passage skall initieras på flygledarens initiativ, i överensstämmelse med de villkor som
uppställs i samarbetsavtalen.
5.2.2 Ett meddelande om att begäran om klarering av passage har slutförts, inklusive en bekräftelse från den enhet som
tar emot begäran, skall skickas till begärande enhet.
5.2.3 Om inte slutförandet av begäran om klarering av passage bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på
driftskvalitet, skall en varning skickas till berörd arbetsposition i begärande enhet.
5.2.4 Informationen för begäran om klarering av passage skall skickas till berörd arbetsposition i den enhet som tar
emot begäran.
5.3

Operativ kvittens

5.3.1 En begäran om klarering av passage skall besvaras genom
— godtagande av uppgifterna om föreslagen flygväg/luftrumspassage, eller
— ett förslag om alternativ flygväg/luftrumspassage enligt specifikationen i avsnitt 6 nedan, eller
— avvisande av uppgifterna om föreslagen flygväg/luftrumspassage.
5.3.2 Om en operativ kvittens inte har erhållits inom ett bilateralt överenskommet tidsintervall, skall en varning skickas
till berörd arbetsposition i begärande enhet.
6.

FÖRSLAG OM ALTERNATIV PASSAGE

6.1

Krav avseende färdplansdata

6.1.1 Rutinen för förslag om alternativ passage skall säkerställa kopplingen till den tidigare samordnade flygningen.
6.1.2 Informationen för förslaget om alternativ passage skall omfatta minst följande delar:
— Luftfartygets beteckning.
— Korsande färdväg inklusive beräknade tider och flygnivåer för varje delsträcka.
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Tillämpningsföreskrifter

6.2.1 Förslaget om alternativ passage skall innehålla ett förslag till ny flygnivå och/eller flygväg.
6.2.2 Ett meddelande om att rutinen för förslag om alternativ passage har slutförts, inklusive en bekräftelse från den
enhet som ursprungligen gjort begäran, skall skickas till den enhet som framfört förslaget om alternativ passage.
6.2.3 Om inte slutförandet av rutinen för förslag om alternativ passage bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på
driftskvalitet, skall en varning skickas till berörd arbetsposition i den enhet som framfört förslaget om alternativ
passage.
6.2.4 Informationen för förslaget om alternativ passage skall skickas till berörd arbetsposition i den enhet som ursprungligen gjort begäran.
6.3

Operativ kvittens

6.3.1 Bekräftelsen på att informationen för förslaget om alternativ passage behandlats klart hos den enhet som ursprungligen gjort begäran skall följas av en operativ kvittens från den enhet som ursprungligen gjort begäran.
6.3.2 Den operativa kvittensen på ett förslag om alternativ passage skall vara antingen ett godtagande eller ett avvisande.
6.3.3 Om en operativ kvittens inte har erhållits inom ett bilateralt överenskommet tidsintervall, skall en varning skickas
till berörd arbetsposition i den enhet som framfört förslaget om alternativ passage.
7.

ANNULLERING AV PASSAGE

7.1

Krav avseende färdplansdata

7.1.1 Rutinen för annullering av passage skall säkerställa kopplingen till den anmälnings- eller samordningsrutin som
tidigare annullerats.
7.2

Tillämpningsföreskrifter

7.2.1 Annullering av passage skall initieras av den enhet som har ansvaret för flygningen när ett av följande inträffar:
— Den flygning som tidigare anmälts genom en rutin för grundläggande färdplansdata kommer inte att passera
genom den underrättade enhetens luftrum eller är inte längre av intresse för den underrättade enheten.
— Passagen kommer inte att genomföras via den flygväg som anges i samband med anmälan om planerad
passage.
— Passagen kommer inte att genomföras i enlighet med de villkor som är under förhandling eller i enlighet med
de villkor som överenskommits efter samordning av luftrumspassage.
7.2.2 Annullering av passage skall initieras automatiskt eller manuellt på initiativ av en flygledare i överensstämmelse
med samarbetsavtalen.
7.2.3 Ett meddelande om att annulleringen av passage har slutförts, inklusive en bekräftelse från den underrättade/mottagande enheten, skall skickas till den annullerande enheten.
7.2.4 Om inte slutförandet av annulleringen av passage bekräftas i enlighet med de tillämpliga kraven på driftskvalitet,
skall en varning skickas till berörd arbetsposition i den annullerande enheten.
7.2.5 Informationen för annullering av passage skall skickas till berörd arbetsposition i den underrättade/mottagande
enheten.
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BILAGA II
Krav avseende driftskvalitet
(som avses i artikel 4)
1.

Tillgänglighet, tillförlitlighet, datasäkerhet och dataintegritet

1.1 Anläggningarna för utbyte av systeminformation skall vara tillgängliga under de tider då enheten är i drift.
1.2 Varje planerad nedstängningsperiod skall vara överenskommen mellan de två berörda enheterna.
1.3 Tillförlitligheten hos en förbindelse för utbyte av systeminformation skall vara minst 99,86 %.
1.4 För information som utbyts med hjälp av anläggningar för utbyte av systeminformation skall dataintegriteten och
datasäkerheten säkerställas på lämplig nivå i enlighet med etablerad praxis.
2.

Svarstider

2.1 Med svarstider avses tidsintervallet från det att rutinen initieras till den tidpunkt då erforderlig bekräftelse finns
tillgänglig hos den initierande enheten.
2.2 Svarstiderna skall inte inkludera operativa kvittenser där sådana krävs.
2.3 Den längsta tillåtna svarstiden, innan en varning genereras, skall överenskommas bilateralt.

BILAGA III
Säkerhetskrav
(som avses i artikel 6)
1. Utbytet av systeminformation och förbindelserna för röstkommunikation mark–mark skall i görligaste mån utesluta
möjligheten till samtidiga driftsavbrott.
2. Kraven avseende driftskompatibilitet och prestanda, som anges i punkterna 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4,
6.2.3 och 6.2.4 i bilaga I, del B, skall också betraktas som säkerhetskrav.
3. För rutinerna för uppdatering av samordning, avbrytande av samordning, grundläggande färdplansdata och uppdatering av grundläggande färdplansdata, skall de krav avseende driftskvalitet som anges i bilaga II också betraktas som
säkerhetskrav.
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BILAGA IV
DEL A: KRAV FÖR BEDÖMNINGEN AV ÖVERENSSTÄMMELSEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR AVSEDD
ANVÄNDNING HOS DE KOMPONENTER SOM AVSES I ARTIKEL 7
1. Systemverifieringen i testmiljö skall visa att komponenterna uppfyller denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda, driftskvalitet och säkerhet, eller att de är lämpliga för avsedd användning.

2. Tillverkaren svarar för verifieringen. Han skall bl.a.
— utforma testmiljön,
— kontrollera att testplanen innehåller en beskrivning av komponenterna i testmiljön,
— kontrollera att testplanen täcker de tillämpliga kraven fullt ut,
— se till att de tekniska underlagen och testplanen överensstämmer med varandra och håller god kvalitet,
— planera organisationen av testet, personalresurser samt installationen och konfigureringen av testplattformen,
— utföra inspektioner och test enligt testplanen,
— utarbeta en rapport som redovisar resultaten av inspektioner och test.

3. Tillverkaren skall sörja för att de komponenter i testmiljön vilka utför informationsutbyte som behövs för anmälan,
samordning och överlämning av flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, uppfyller denna
förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda, driftskvalitet och säkerhet.

4. Om verifieringen visar att komponenterna uppfyller kraven eller att de är användbara, åligger det tillverkaren att en
upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse eller om lämplighet för användning. I försäkran skall särskilt anges att
den aktuella komponenten uppfyller kraven i denna förordning och tillhörande användningsvillkor enligt punkt 3 i
bilaga III till förordningen om driftskompatibilitet.

DEL B: KRAV FÖR VERIFIERING AV SYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 8.1
1. Systemverifieringen skall visa att systemen uppfyller denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda,
driftskvalitet och säkerhet i en simulerad miljö som motsvarar den verkliga driftsmiljön för systemen.

2. Verifiering av system som utför det informationsutbyte som behövs för anmälan, samordning och överlämning av
flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, skall genomföras i överensstämmelse med tillämpliga
och etablerade testmetoder.

3. Testverktygen, som används för verifiering av systemen för informationsutbytet för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, skall ha erforderlig funktionalitet.

4. Verifieringen av systemen för informationsutbyte för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och för
samordning mellan civila och militära enheter, skall resultera i de delar av den tekniska dokumentationen som krävs
enligt punkt 3 i bilaga IV i förordningen om driftskompatibilitet. Dessutom skall följande delar finnas med:
— Beskrivning av genomförandet av verifieringen.
— Redogörelse för inspektioner och test som genomförts innan systemet togs i drift.
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5. Leverantörerna av flygtrafiktjänster skall svara för verifieringarna. Viktiga delar:

— Utforma en simulerad driftsmiljö och teknisk miljö som motsvarar den verkliga driftsmiljön.

— Kontrollera att testplanen för systemet, som testas i en simulerad driftsmiljö och teknisk miljö, beskriver integrationen av de informationsutbyten som utgör underlag för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och
för samordning mellan civila och militära enheter.

— Kontrollera att testplanen fullt ut täcker denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda, driftskvalitet och säkerhet.

— Se till att de tekniska underlagen och testplanen överensstämmer med varandra och håller god kvalitet.

— Planera organisationen av testet, personalresurser samt installation och konfigurering av testplattformen.

— Utföra inspektioner och test enligt testplanen.

— Utarbeta en rapport som redovisar resultaten av inspektioner och test.

6. Leverantörerna av flygtrafiktjänster skall sörja för att det informationsutbyte som behövs som underlag för anmälan,
samordning och överlämning av flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, och som utförs via
system som drivs i en simulerad driftsmiljö, uppfyller denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda,
driftskvalitet och säkerhet.

7. Om verifieringen visar att kraven uppfylls, skall leverantören av flygtrafiktjänster upprätta en EG-försäkran om kontroll
av systemen och överlämna den till den nationella tillsynsmyndigheten tillsammans med en akt med teknisk dokumentation i enlighet med artikel 6 i förordningen om driftskompatibilitet.

DEL C: KRAV FÖR VERIFIERING AV SYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 8.2
1. Systemverifieringen skall visa att systemen uppfyller denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda,
driftskvalitet och säkerhet i en simulerad miljö som motsvarar den verkliga driftsmiljön för systemen.

2. Verifiering av system som utför det informationsutbyte som behövs för anmälan, samordning och överlämning av
flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, skall genomföras i överensstämmelse med tillämpliga
och etablerade testmetoder.

3. Testverktygen, som används för verifiering av systemen för informationsutbytet för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, skall ha erforderlig funktionalitet.

4. Verifieringen av systemen för informationsutbyte för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och för
samordning mellan civila och militära enheter, skall resultera i de delar av den tekniska dokumentationen som krävs
enligt punkt 3 i bilaga IV i förordningen om driftskompatibilitet. Dessutom skall följande delar finnas med:

— Beskrivning av genomförandet av verifieringen.

— Redogörelse för inspektioner och test som genomförts innan systemet togs i drift.
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5. Leverantören av flygtrafiktjänsterna skall utforma den simulerade driftsmiljö och tekniska miljö som skall motsvara den
verkliga driftsmiljön. Han skall låta ett anmält organ utföra verifieringarna.
6. Det anmälda organet skall leda verifieringarna. Viktiga delar:
— Verifiera att testplanen för systemet, som testas i en simulerad driftsmiljö och teknisk miljö, beskriver integrationen
av de informationsutbyten som utgör underlag för anmälan, samordning och överlämning av flygningar och för
samordning mellan civila och militära enheter.
— Verifiera att testplanen fullt ut täcker denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda, driftskvalitet
och säkerhet.
— Se till att de tekniska underlagen och testplanen överensstämmer med varandra och håller god kvalitet.
— Planera organisationen av testet, personalresurser samt installation och konfigurering av testplattformen.
— Utföra inspektioner och test enligt testplanen.
— Utarbeta en rapport som redovisar resultaten av inspektioner och test.
7. Det anmälda organet skall sörja för att det informationsutbyte som behövs som underlag för anmälan, samordning
och överlämning av flygningar och för samordning mellan civila och militära enheter, och som utförs via system som
drivs i en simulerad driftsmiljö, uppfyller denna förordnings krav avseende driftskompatibilitet, prestanda, driftskvalitet
och säkerhet.
8. Om verifieringarna visar att kraven uppfylls, skall det anmälda organet upprätta ett EG-intyg om överensstämmelse
beträffande de uppgifter organet utfört.
9. Därefter skall leverantören av flygtrafiktjänster upprätta en EG-försäkran om kontroll av systemen och överlämna den
till den nationella tillsynsmyndigheten tillsammans med teknisk dokumentation i enlighet med artikel 6 i förordningen
om driftskompatibilitet.
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BILAGA V
Villkor som avses i artikel 8
1. Leverantören av flygtrafiktjänster måste ha interna rapporteringsrutiner som garanterar och visar att bedömningarna i
verifieringsverksamheten är opartiska och självständiga.
2. Leverantören av flygtrafiktjänster måste sörja för att den personal som deltar i verifieringarna utför dem med största
möjliga yrkesintegritet och tekniska kunnande och står fria från alla former av påtryckningar eller incitament, särskilt
av ekonomisk art, som kan påverka deras bedömning eller resultatet av deras inspektioner, framför allt från personer
eller grupper av personer som påverkas av verifieringarnas resultat.
3. Leverantören av flygtrafiktjänster måste sörja för att den personal som deltar i verifieringarna har tillgång till utrustning som gör att de kan utföra erforderliga kontrollåtgärder på ett riktigt sätt.
4. Leverantören av flygtrafiktjänster måste sörja för att den personal som deltar i verifieringarna har god teknisk och
yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kunskap om kraven beträffande de verifieringar de skall utföra, tillräcklig
erfarenhet av sådan verksamhet samt den förmåga som krävs för att upprätta EG-försäkran, registrera uppgifter och
utarbeta rapporter som bevis på att verifieringarna har utförts.
5. Leverantören av flygtrafiktjänster måste sörja för att den personal som deltar i verifieringarna är kapabla att utföra
kontrollåtgärderna på ett opartiskt sätt. Deras ersättning skall inte vara beroende av antalet utförda kontrollåtgärder
eller resultatet av dessa.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1033/2006
av den 4 juli 2006
om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet
(Text av betydelse för EES)

mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Internationella civila luftfartsorganisationen (nedan kallad
”ICAO”) har fastställt förfaranden för hur färdplaner skall
lämnas in, godkännas och distribueras vilka bör ges giltighet för att kunna tillämpas enhetligt inom det gemensamma europeiska luftrummet. Dessa förfaranden bör
kompletteras med bestämmelser som innebär att man
ålägger operatörer, piloter, flygtrafikledningsenheter och
olika avsändare av färdplaner att se till att de väsentliga
elementen i de färdplaner de har förblir enhetliga före
flygningen när det gäller avgångar inom det luftrum som
omfattas av denna förordning. Det bör klart fastställas
vilka dessa väsentliga element är.

(5)

En centraliserad tjänst för bearbetning och distribution av
färdplandata, som tillhandahålls genom Integrated Initial
Flight Plan Processing System (nedan kallat ”IFPS”), har införts under Eurocontrols överinseende. Medlemsstaterna
bör åläggas vidta nödvändiga åtgärder för att se till att
IFPS levererar information som stödjer enhetligheten i de
väsentliga elementen i färdplanerna.

(6)

Om IFPS inte mottar någon färdplan för flygningar till
luftrummet som omfattas av förordningen från angränsande luftrum, kan det uppstå risker som liknar dem som
uppstår på grund av avvikelser mellan de färdplandata
som finns tillgängliga för flygtrafikledningsenheter, operatörer och piloter för flygningar som startar inom luftrummet. I så fall bör flygtrafikledningsenheterna lämna
nödvändiga uppgifter till IFPS för att förebygga de riskerna.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (1), särskilt artikel 3.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordningen”) (2), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Av ett antal undersökningar som har genomförts av
kommissionen och Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) har det framkommit avsevärda avvikelser mellan de färdplandata som funnits tillgängliga för de parter som har ansvaret för att flygningar
genomförs på ett säkert sätt, särskilt flygtrafikledningsenheter, operatörer och piloter. Sådana avvikelser kan påverka säkerheten och effektiviteten i det europeiska systemet för flygledningstjänst. Vidare skulle en större enhetlighet i färdplandata främja en sammanhängande drift,
stödja nya driftssystem, bland annat på området för flödesplanering, och öka säkerheten. Därför bör lämpliga
åtgärder vidtas för att minska förekomsten av avvikelser
mellan olika färdplandata.

(2)

Eurocontrol har inom ramen för artikel 8.1 i förordning
(EG) nr 549/2004 fått kommissionens uppdrag att utforma kraven på färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet. Den här förordningen grundar sig på den rapport av den 17 mars
2005 som blev resultatet av uppdraget.

(7)

För att verksamhetens säkerhetsnivå skall kunna bibehållas eller förbättras bör medlemsstaterna åläggas se till att
berörda parter genomför en säkerhetsbedömning som
omfattar identifiering av riskområden, riskbedömning
och kompenserande åtgärder för riskreducering.

(3)

Denna förordnings territoriella tillämpningsområde bör
definieras tydligt genom hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma
luftrummet som inrättats genom artikel 5 i förordning
(EG) nr 549/2004.

(1) EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3) EUT L 96, 31.3.2004, s. 20.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.
I denna förordning fastställs kraven på förfaranden för
färdplaner i perioden före flygning för att värna om enhetligheten i färdplaner, repeterfärdplaner och tillhörande uppdateringar mellan operatörer, piloter och flygtrafikledningsenheter
som vidarebefordras via Integrated Initial Flight Plan Processing
System under perioden före det första färdtillståndet för flygningar inifrån det luftrum som omfattas av denna förordning
eller under perioden före inträde i det luftrummet för andra
flygningar.

2.
Denna förordning skall tillämpas på alla flygningar som är
tänkta att bedrivas som, eller redan bedrivs som, allmän flygtrafik i enlighet med instrumentflygregler inom det luftrum som
fastställs i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 551/2004.

L 186/47

flygtrafikledningsenhet och som den behåller och använder
flera gånger.
4. operatör: en person, en organisation eller ett företag som
deltar i eller erbjuder sig att delta i en luftfartsverksamhet.
5. flygtrafikledningsenheter (nedan kallade ”ATS-enheter”: en civil
eller militär enhet som ansvarar för att tillhandahålla flygtrafikledning.
6. Integrated Initial Flight Plan Processing System (nedan kallat
”IFPS”): ett system inom ramen för det europeiska nätverket
för flygledningstjänst genom vilket en centraliserad tjänst
för bearbetning och distribution av färdplandata – där man
hanterar mottagande, godkännande och distribution av
färdplaner – tillhandahålls inom det luftrum som omfattas
av denna förordning.
7. klarering: ett godkännande för ett flygplan att inleda sin resa
på de villkor som fastställts av en flygkontrollenhet.

3.
Denna förordning skall tillämpas på var och en av följande parter som är engagerade i arbetet med att lämna in,
ändra, godkänna och distribuera färdplaner:

8. instrumentflygregler: instrumentflygregler enligt bilaga 2 (1)
till 1944 års Chicagokonvention angående civil luftfart.

a) Operatörer och deras ombud.

9. flygkontrollenhet (nedan kallad ”ATC-enhet”): beroende på
sammanhanget antingen en enhet för områdeskontroll, terminalkontroll eller flygplatskontroll.

b) Piloter och deras ombud.

c) Flygtrafikledningsenheter som tillhandahåller tjänster till allmän flygtrafik som bedrivs enligt instrumentflygregler.

Artikel 2
Definitioner
1.
För denna förordning gäller de definitioner som fastställs i
förordning (EG) nr 549/2004.

2.
I tillägg till de definitioner som avses i punkt 1 gäller
följande definitioner:

10. de väsentliga elementen i en färdplan: följande uppgifter i en
färdplan:
a) Luftfartygets beteckning.
b) Startflygplats.
c) Planerat ”off-block”-datum.
d) Planerad ”off-block”-tidpunkt.
e) Destinationsflygplats.
f) Flygväg exklusive in- och utflygningsvägar.

1. färdplan: detaljerad information, lämnad till flygtrafikledningsenheter, som berör ett luftfartygs planerade flygning
eller en del av en flygning.

g) Marschhastighet(er) och begärd(a) flygnivå(er).
h) Typ av luftfartyg och turbulenskategori.

2. period före flygning: perioden från det att en färdplan först
lämnas in till dess att första klarering lämnas.

3. repeterfärdplan: en färdplan i samband med en rad ofta återkommande, regelbundet bedrivna enskilda flygningar med
identiska kännemärken, som en operatör lämnar in till en

i) Flygregler och flygningens art.
j) Luftfartygets utrustning och kapacitet.
(1) Tionde upplagan – juli 2005, www.icao.int
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11. avsändare: en person eller organisation som lämnar in färdplaner och tillhörande uppdateringar till IFPS, inklusive
piloter, operatörer och deras ombud och ATS-enheter.
12. ursprunglig färdplan: den färdplan som avsändaren ursprungligen lämnat in, inklusive eventuella ändringar som förts in
och godkänts av piloter, operatörer, en ATS-enhet eller den
centrala tjänsten för bearbetning och distribution av färdplaner i perioden före flygning.
13. luftfartygets beteckning: en serie bokstäver eller siffror eller
en kombination av dessa som antingen är identisk med,
eller den kodade motsvarigheten till, den anropssignal till
luftfartyget som skall användas i kommunikation mellan
luftfartyget och marken och som används för att identifiera
luftfartyget i markkommunikation mellan flygtrafikledningar.
14. planerat ”off-block”-datum: det datum då luftfartyget beräknas
påbörja en förflyttning i samband med avgång.

7.7.2006

3.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att IFPS meddelar alla berörda ATS-enheter den godkända
färdplanen och eventuella godkända ändringar före flygning av
de väsentliga elementen i färdplanen liksom tillhörande uppdateringar.

4.
Avsändaren skall, om det inte rör sig om operatören eller
piloten, se till att villkoren för godkännande av en färdplan och
eventuella nödvändiga ändringar i villkoren som har meddelats
av IFPS görs tillgängliga för den operatör eller pilot som har
lämnat in färdplanen.

5.
Operatören skall se till att villkoren för godkännande av
en färdplan och eventuella nödvändiga ändringar i denna som
IFPS har meddelat avsändaren införlivas med den planerade
flygningen och meddelas piloten.

6.
Operatören skall före flygningen se till att innehållet i den
ursprungliga färdplanen avspeglar de operativa avsikterna korrekt.

15. planerad ”off-block”-tidpunkt: det klockslag då luftfartyget beräknas påbörja en förflyttning i samband med avgång.
16. in- och utflygningsvägar: de normala ut- och inflygningsvägarna för trafik enligt instrumentflygregler enligt ICAO:s
procedurer för operativa tjänster (Procedures for Operational
Services [PANS-OPS), Doc 8168 – Volume 1 – Fourth edition – 1993 – incorporating Amendment No.13).
Artikel 3
Driftskompatibilitet och krav på prestanda
1.
De ICAO-bestämmelser som anges i bilagan skall tillämpas
vid avsändning, godkännande och distribution av färdplaner för
alla flygningar som omfattas av denna förordning och vid alla
ändringar av något av de väsentliga elementen i en färdplan i
perioden före flygning i enlighet med denna förordning.
2.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att IFPS, när de får en färdplan eller en ändring av en
färdplan

7.
När det gäller färdplaner och tillhörande uppdateringar
som tidigare mottagits från IFPS, skall ATC-enheter i perioden
före flygning göra alla nödvändiga ändringar som påverkar de
väsentliga elementen flygväg eller flygnivå i färdplanen och som
kan komma att påverka flygningens säkerhet, tillgängliga via
IFPS.

En färdplan får inte ändras i några andra hänseenden eller annulleras av en ATC enhet i perioden före flygning utan samordning med operatören.

8.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att IFPS till färdplanens avsändare meddelar eventuella nödvändiga ändringar före flygning som avses i första stycket i
punkt 7.

a) kontrollerar att den överensstämmer med format- och datakonventionerna,

9.
När ATS-enheter inte har fått någon färdplan från IFPS för
en flygning som kommer in i det luftrum de ansvarar för, skall
de berörda enheterna via IFPS göra tillgängligt åtminstone luftfartygets beteckning och typ, var luftfartyget kom in över deras
luftrum, klockslag och flygnivå när detta skedde samt flygväg
och destinationsflygplats.

b) kontrollerar att den är komplett och, i görligaste mån, att
den är korrekt,

Artikel 4
Säkerhetskrav

c) vid behov vidtar åtgärder för att den skall bli godtagbar för
flygtrafikledningen, och
d) meddelar avsändaren sitt godkännande av färdplanen eller
eventuella ändringar i denna.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till
att alla ändringar i förfarandena för färdplaner i perioden före
flygning som omfattas av denna förordning eller införandet av
nya förfaranden föregås av en säkerhetsbedömning, inklusive
kartläggning av riskkällor, riskbedömning och riskreducering,
som genomförs av berörda parter.
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Övriga krav

4.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att den centrala tjänsten för bearbetning och distribution av
färdplaner

1.
ATS-enheterna skall se till att den personal som är engagerad i arbete med färdplaner vederbörligen informeras om de
relevanta bestämmelserna i denna förordning och får lämplig
utbildning för sin tjänsteutövning.

a) utvecklar och upprätthåller drifthandböcker med nödvändiga
instruktioner och information så att deras operativa personal
kan tillämpa bestämmelserna i denna förordning,

Artikel 5

2.
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till
att den personal i IFPS som är engagerad i arbete med färdplaner vederbörligen informeras om de relevanta bestämmelserna i
denna förordning och får lämplig utbildning för sin tjänsteutövning.
3.

ATS-enheter skall

a) utveckla och upprätthålla drifthandböcker med nödvändiga
instruktioner och information så att deras operativa personal
kan tillämpa bestämmelserna i denna förordning,
b) se till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och
aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på
lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning.
c) se till att arbetsmetoder och operativa metoder överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

b) ser till att handböckerna enligt punkt a är tillgängliga och
aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på
lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning,
c) ser till att arbetsmetoder och operativa metoder överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.
5.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att bestämmelserna i denna förordning följs.
Artikel 6
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2006.
På kommissionens vägnar
Jacques BARROT

Vice ordförande
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BILAGA
ICAO-bestämmelser som avses i artikel 3.1
1. Chapter 3, Paragraph 3.3 (Flight plans) i ICAO Annex 2- Rules of the Air (Tenth edition – July 2005).
2. Chapter 4, Paragraph 4 (Flight plan), och Chapter 11, Paragraph 11.4.2.2 (Filed flight plan messages and associated
update messages) i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (Fourteenth edition – 2001).
3. Chapter 3 (Flight plans), och Chapter 14, Paragraph 14.1.4 (Flight information region boundaries estimates) i Regional
Supplementary Procedures, Doc 7030/4 – EUR, Part 1, Rules of the Air, Air Traffic Services and Search and Rescue,
(Fourth edition 1987 – incorporating Amendment No. 210).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1034/2006
av den 6 juli 2006
om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför
att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges
i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa
närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr
1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål
och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på
marknaden för spannmål (2).
Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg
räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål
som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b
och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt,
och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 6 juli 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl
och krossgryn av vete eller råg
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
2,74

1101 00 15 9130
1101 00 15 9150

C01
C01

EUR/t
EUR/t

2,56
2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180
1101 00 15 9190

C01
—

EUR/t
EUR/t

2,04
—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700

A00
A00

EUR/t
EUR/t

0
0

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200
1103 11 10 9400

A00
A00

EUR/t
EUR/t

0
0

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
C01: Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Liechtenstein och Schweiz.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1035/2006
av den 6 juli 2006
om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 935/2006
skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn kan
kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket,
och

(2)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett
högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till
vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 935/2006 (2).
I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG)
nr 1501/95 (3) av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92
vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som

Artikel 1
De anbud som meddelats från den 30 juni–6 juli 2006 inom
ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för korn som
avses i förordning (EG) nr 935/2006 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Forordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EUT L 172, 24.6.2006, s. 3.
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1036/2006
av den 6 juli 2006
om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran
som avses i förordning (EG) nr 936/2006
(EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller
de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre
än det högsta bidraget.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande
marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det
högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete
till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens
förordning (EG) nr 936/2006 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr
1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning

För de anbud som meddelats från och med den 30 juni–7 juli
2006, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006 är det högsta exportbidraget för
vanligt vete fastställt till 2,00 EUR/ton.

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EUT L 172, 24.6.2006, s. 3.
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1037/2006
av den 6 juli 2006
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 7 juli 2006
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är
därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1008/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1008/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 1008/2006 (3).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).
(3) EUT L 179, 1.7.2006, s. 48. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1012/2006 (EUT L 180, 4.7.2006, s. 16).
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den
7 juli 2006

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet
1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

Tull på import (1)
(EUR/t)

14,89

Vanligt vete, för utsäde

0,00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

43,12

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

56,38

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

56,38

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

49,93

För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(2) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(30.6.2006–5.7.2006)
1. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)
Notering (EUR/t)
Tillägg för golfen (EUR/t)
Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög
kvalitet (*)

Låg
kvalitet (**)

US barley 2

149,09 (***)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

—

14,42

—

—

—

—

—

26,67

(*) Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
(***) Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

2. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 19,55 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 25,65 EUR/t.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTET

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 18 januari 2006
om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance
Society
(2006/469/EG)
EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 193 i EG-fördraget,
med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den
19 april 1995 om närmare föreskrifter om utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt (1),
med beaktande av artikel 176 i arbetsordningen,
med beaktande av den begäran som 213 av parlamentets ledamöter har lämnat in,
med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 december 2005 då man i princip enades om att
inrätta en undersökningskommitté beträffande de anklagelser som framförts i framställningarna 0611/2004
från Arthur White (brittisk) och 0029/2005 från Paul Braithwaite (brittisk) på EMAG:s (Equitable Members'
Action Group) vägnar, och i senare framställningar om samma ämne som lämnats in av tyska och irländska
framställare, och som alla berör Equitable Life Assurance Society (Equitable Life).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En undersökningskommitté skall inrättas för att undersöka de påstådda överträdelserna eller administrativa
missförhållandena vid tillämpningen av gemenskapsrätten som berör krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society utan att detta påverkar de nationella domstolarnas eller gemenskapsdomstolarnas behörighet.
Artikel 2
Undersökningskommittén skall
— undersöka hur rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra
författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG
(tredje livförsäkringsdirektivet) (2), nu kodifierat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (3), har tillämpats av behöriga myndigheter i
Förenade kungariket i fråga om Equitable Life, i synnerhet när det gäller regleringssystemet och övervakningen av försäkringsbolagens finansiella situation, inklusive deras solvensmarginal, bestämmelser för
tekniska avsättningar och täckning för dessa avsättningar i form av motsvarande tillgångar,
(1) EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) EGT L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (EGT
L 35, 11.2.2003, s. 1).
(3) EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).
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— bedöma huruvida kommissionen i detta sammanhang verkligen har uppfyllt sin uppgift att övervaka att
gemenskapslagstiftningen införlivas i tid och på ett korrekt sätt samt fastställa huruvida systematiska
svagheter har bidragit till den uppstådda situationen,
— bedöma anklagelser om att regleringsorganen i Förenade kungariket under flera års tid ständigt har
misslyckats, åtminstone sedan 1989, att skydda försäkringstagare genom att strikt övervaka redovisnings- och inbetalningsrutinerna och den finansiella situationen i Equitable Life,
— bedöma den ställning som ges fordringar från icke-brittiska europeiska konsumenter och tillräckligheten
hos de rättsmedel som enligt Förenade kungarikets lagstiftning och/eller EU-lagstiftning står till förfogande för försäkringstagare från andra medlemsstater,
— lämna förslag som undersökningskommittén anser nödvändiga för detta ärende.
Artikel 3
Undersökningskommittén skall presentera en interimsrapport till parlamentet senast fyra månader efter att
arbetet påbörjats och ha som mål att presenterna sin slutliga rapport till parlamentet tolv månader efter det
att detta beslut har fattats.
Artikel 4
Undersökningskommittén skall bestå av 22 parlamentsledamöter.
Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.
På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES

Talman

