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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 26 januari 2012
tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU en 2011/264/EU teneinde rekening te houden met de
ontwikkelingen in de classificatie van enzymen overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG
van de Raad en bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 323)
(Voor de EER relevante tekst)

(2012/49/EU)
in vergelijking tot andere producten van dezelfde catego
rie, maatregelen nemen om uitzonderingen te verlenen
op het bepaalde in artikel 6, lid 6, van die verordening.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(2)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan Be
sluit 2011/263/EU van 28 april 2011 tot vaststelling van
de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieu
en
Besluit
keur aan
machineafwasmiddelen (4)
2011/264/EU van 28 april 2011 tot vaststelling van de
milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur
voor wasmiddelen (5). Na de goedkeuring van deze be
sluiten is het belangrijke enzym subtilisine, dat wordt
gebruikt in wasmiddelen en machineafwasmiddelen, in
gedeeld als R50 (zeer giftig voor in het water levende
organismen) overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn
67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende
de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het ken
merken van gevaarlijke stoffen (6) en bijlage VI bij Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008, hetgeen inhoudt dat deze
wasmiddelen en machineafwasmiddelen de EU-milieukeur
niet mogen krijgen.

(3)

Dit is nieuwe informatie die niet in aanmerking is ge
nomen bij de herziening van de criteria voor de EUmilieukeur voor wasmiddelen en machineafwasmiddelen
en de overwegingen voor de derogaties voor enzymen.
De Besluiten 2011/263/EU en 2011/264/EU moeten
daarom worden gewijzigd teneinde rekening te houden
met de ontwikkelingen in de classificatie van enzymen
overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG en bij
lage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(4)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode voor
producenten die op basis van de criteria van Beschikking
2003/31/EG (7) en Beschikking 2003/200/EG (8) voor
hun producten de milieukeur hebben gekregen voor was
middelen en machineafwasmiddelen, zodat zij voldoende
tijd hebben om hun producten aan de herziene criteria
en eisen aan te passen en om te compenseren voor de
door deze wijziging veroorzaakte opschorting.

(5)

De Besluiten 2011/263/EU en 2011/264/EU moeten
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parle
ment en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EUmilieukeur (1), en met name artikel 8, lid 2,
Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Euro
pese Unie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr.
66/2010 wordt de EU-milieukeur niet toegekend aan
waren die stoffen, preparaten of mengsels bevatten die
beantwoorden aan de criteria voor classificatie als giftig,
gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend, mutageen
of giftig voor de voortplanting, volgens Verordening (EG)
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikette
ring en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging
en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1907/2006 (REACH) (2). De EU-milieukeur wordt ook
niet toegekend aan waren die stoffen bevatten waarnaar
wordt verwezen in artikel 57 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Euro
pees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wij
ziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Ver
ordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG
van de Commissie (3). Krachtens artikel 6, lid 7, van Ver
ordening (EG) nr. 66/2010, kan de Commissie, wanneer
het technisch niet mogelijk is deze producten als zodanig
of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve
ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten be
treft met een significant hogere algemene milieuprestatie
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2003/200/EG beoordeelde aanvraag, kan die milieukeur tot
28 september 2012 worden gebruikt.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Besluit 2011/263/EU wordt gewijzigd overeen
komstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 4
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Artikel 2
De bijlage bij Besluit 2011/264/EU wordt gewijzigd overeen
komstig de bijlage bij deze verordening.

Gedaan te Brussel, 26 januari 2012.

Artikel 3

Voor de Commissie

Indien de milieukeur is toegekend op basis van een overeen
komstig de criteria van Beschikking 2003/31/EG en Beschikking

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie

BIJLAGE
1) De bijlage bij Besluit 2011/263/EU wordt als volgt gewijzigd: Onder criterium 2, punt b), vijfde alinea, wordt de
volgende stof toegevoegd aan de tabel met afwijkingen:
„Subtilisine

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

R 50”

2) De bijlage bij Besluit 2011/264/EU wordt als volgt gewijzigd: Onder criterium 4, punt b), vijfde alinea, wordt de
volgende stof toegevoegd aan de tabel met afwijkingen:
„Subtilisine

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

R 50”

