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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2470/93 VAN DE COMMISSIE

van 7 september 1993

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 548 /93 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 6 september 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
en met name op artikel 5 ,

Artikel 1

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1695/93 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2465/93 (5) ;

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1695/93 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 8 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(J)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
226

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz . 4.
25. 6. 1993 , blz . 10.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993 , blz . 40 .
7. 9. 1993 , blz. 13.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 september 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/'100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (')

1701 11 10

36,95 (')

1701 11 90

36,95 0)

1701 12 10

36,95 (')

1701 12 90

36,95 (')

1701 91 00

43,48

1701 99 10

1701 99 90

-

43,48

43,48 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie.
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen , bevat.

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2471/93 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 1993

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 10, lid

rentieperiode van 6 september 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1 680/93 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

5, en artikel 11 , lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 1680/93 van de Commissie (4) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;

De bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , onder a), b) en
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

Artikel 2

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Deze verordening treedt in werking op 8 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
196
387
159

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz . 21 .
5. 8. 1993, blz. 22.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993, blz. 8 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 september 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00
1001 90 91

Derde landen (8)

1 38,1 3 (2) O
138,13 (2)(3)
68,43 (')0
88,07

1001 90 99
1002 00 00

88,07 0
112,35 (6)

1003 00 10
1003 00 20

103,92
103,92

1003 00 80

103,92 0

1004 00 00

1005
1005
1007
1008
1008
1008
1008

10 90
90 00
00 90
10 00
20 00
30 00
90 10

1008 90 90

86,98

138,13 00
138,13 00
140,94 0
20,67 0
28,03 0
28,03 0
0
28,03

1101 00 00

160,81 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

194,80
139,91
139,91
183,48
167,64
128,01
195,86
149,09
171,96

10
11
11
11
10
10
10
10
20

00
30
50
90
11
19
91
99
00

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(5) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(6) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz.
10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 3), en (EEG) nr.
2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 560/91
(PB nr. L 62 van 8. 3 . 1991 , blz. 26).
0 Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(s) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(9) Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 2472/93 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 1993

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), en met name op artikel 12, lid

rentieperiode van 6 september 1993 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers ;

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de
momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,

4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1681 /93 van de
Commissie (4) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van de in artikel 1 , lid
1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
genoemde produkten, worden vastgesteld in de bijlage.

Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

A rtikel 2

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

Deze verordening treedt in werking op 8 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(')
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
196
387
159

van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz . 21 .
5. 8 . 1993, blz. 22.
31 . 12. 1992, blz. 1 .
1 . 7. 1993, blz. 11 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 7 september 1993 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l c term.

2' term.

3e term.

9

10

11

12

GN-code

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Mout

(in ecu / ton)
Lopend

1 ' term .

2' term.

3C term.

4e term.

9

10

11

12

1

GN-code

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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VERORDENING (EEG) Nr. 2473/93 VAN DE COMMISSIE
van 7 september 1993

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2193/93 (2), inzonderheid op artikel 11 ,

Overwegende dat het laatst waargenomen verschil tussen
de heffing van het basisprodukt met meer dan 3,02 ecu
per ton afwijkt van het gemiddelde van de heffingen ; dat
de thans geldende heffingen derhalve, krachtens artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 1 579/74 van de Commissie (8),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1740/78 (9),
overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde tabel
moeten worden gewijzigd,

lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1544/93 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (5),
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende heffingen
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2391 /93 van de
Commissie (6), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2469/93 0 ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr. 1620/93
van de Commissie (10) bedoelde op basis van granen en

rijst verwerkte produkten te innen heffingen, vastgesteld
in de bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 2391 /93 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 8 september 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 september 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

181
196
166
154
387
218
226

van
van
van
van
van
van
van

1 . 7. 1992, blz. 21 .
5. 8 . 1993 , blz. 22.
25. 6. 1976, blz . 1 .
25. 6. 1993, blz . 5.
31 . 12. 1992, blz . I.
28 . 8 . 1993, blz . 45.
7. 9. 1993, blz. 21 .

H PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
O PB nr. L 202 van 26. 7. 1978 , blz. 8 .
H PB nr. L 155 van 26. 6 . 1993, blz. 29,
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 7 september 1993 tot wijziging van de invoer
heffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(in ecu/ton)

(tn ecu/ton)
Heffingen (8)

Heffingen (8)

GN-code

Ar,cc

ACS-Staten

' Derde !?nden

(met uitzondering var

GN-code

ACS-Staten)

0714 10 10 (')
071410 91

99,80
103,43 00

106,45
103,43

0714 10 99

101,62

106,45

1104 21 30
110421 50
110421 90

0714 90 11
0714 90 19

103,43 (3)O
101,62 0

103,43
106,45

1104 22 10 10 0
1104 22 10 90 O

1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
1103 1200
1103 19 30
1103 1990
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 90
1104 11 10
1104 11 90
1104 12 10
1104 12 90
1104 1999
1104 21 10

186,17
158,00
142,96
158,00
186,17
142,96
186,17
158,00
142,96
105,50
206,86
89,54
175,56
252,29
165,49

192,21
164,04
145,98
164,04
192,21
145,98
192,21
164,04
145,98
108,52
212,90
92,56
181,60
258,33
168,51

1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 29 19
1104 29 39
1104 29 99

Derde landen

ACS-Staten

(met uitzondering van
ACS-Staten)

165,49
258,58
105,50

168,51
264,62
108,52

89,54
158,00
158,00

92,56
161,02
161,02

140,45
89,54
224,26
224,26
142,96

143,47
92,56
227,28
227,28
145,98

110620 10

99,80 0

106,45

2302 10
2302 10
2302 20
2302 20

46,17
98,94
46,17
98,94

52,17
104,94
52,17
104,94

2302 30 10
2302 30 90

46,17 0
98,94 (9)

52,17
104,94

2302 40 10
2302 40 90

46,17
98,94

52,17
104,94

10
90
10
90

(') 6 % ad valorem onder bepaalde voorwaarden.

(') Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan niet toegepast :
—
—
—
—

produkten van GN-code ex 0714 10 91 ,
produkten van GN-code 0714 9011 en arrow-root (pijlwortel) van GN-code 0714 90 19,
meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 19 90.

(4) Taric-code : ontpunte haver.

(*) Taric-code : GN-code 1104 22 10, andere dan ontpunte haver.

0 Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan, die rechtstreeks in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.
(*) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap
worden ingevoerd.

C) Bij toepassing van Verordening (EEG) nr. 3763/91 wordt de heffing niet toegepast op tarwezemelen van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan (ACS) die rechtstreeks in het Franse overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
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Nr. L 227/9

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

(3 O

I S S IEi

RICHTLIJN 93/67/EEG VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 1993

tot vaststelling van de beginselen die gelden bij de beoordeling van de risico's
voor mens en milieu van stoffen die zijn aangegeven krachtens Richtlijn 67/548/
EEG van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op 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 kenmerken van gevaarlijke stoffen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/21 /EEG van de
Commissie (2), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat de risicobeoordeling gebaseerd dient te
zijn op een afweging van de potentiële schadelijke
effecten van een stof in verhouding tot de redelijkerwijs te
verwachten blootstelling van mens en milieu aan deze
stof ;

Overwegende dat, met het oog op de indeling van een
stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, bij de beoor

deling van de risico's voor de mens rekening moet
worden gehouden met de fysisch-chemische en toxicolo
gische eigenschappen van de stof ;
Overwegende dat, met het oog op de indeling van een
stof overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, bij de beoor

Overwegende dat, krachtens het bepaalde in Richtlijn

deling van de risico's voor het milieu rekening moet

67/548/EEG, van elke nieuwe stof die in de handel wordt

worden gehouden met de milieu-effecten van de stof ;

gebracht, kennis moet worden gegeven aan de bevoegde
instanties van de Lid-Staten onder opgave van een aantal
gegevens ;

Overwegende dat in artikel 16 van Richtlijn 67/548/EEG
is bepaald dat de bevoegde instanties die een kennisge
ving betreffende een nieuwe stof ontvangen, een beoor

deling van de risico's daarvan voor mens en milieu
moeten uitvoeren volgens bepaalde algemene beginselen ;

Overwegende dat, hoewel de verantwoordelijkheid voor de
risicobeoordeling bij de Lid-Staten berust, de algemene
beginselen niettemin op Gemeenschapsniveau moeten
worden vastgesteld ten einde verschillen tussen de Lid
Staten te vermijden die niet alleen de werking van de
interne markt beïnvloeden maar ook tot gevolg hebben
dat niet overal in de Gemeenschap hetzelfde niveau van
bescherming van mens en milieu wordt gewaarborgd ; dat
derhalve in artikel 3 van Richtlijn 67/548/EEG is bepaald
dat de Commissie de algemene beginselen vaststelt ;
(') PB nr. 196 van 16. 8 . 1967, blz. 1 .
(2) PB nr. L 110 van 4. 5. 1993, blz. 20 .

Overwegende dat, als bij de risicobeoordeling blijkt dat
een stof gevaar kan veroorzaken, de bevoegde instantie
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG nadere gegevens
kan inzamelen met inbegrip van de resultaten van aanvul
lende onderzoeken ter bepaling van de intrinsieke
gevaarlijke eigenschappen van de stof ;
Overwegende dat de resultaten van de risicobeoordeling
de belangrijkste grondslag dienen te vormen voor in het
kader van passende wetgeving te nemen besluiten die

gericht zijn op het beperken van de risico's die zijn
verbonden aan het in de handel brengen van stoffen ;

Overwegende dat het wenselijk is dat de bevoegde instan
tie, na de risicobeoordeling van een gevaarlijke stof te
hebben uitgevoerd, de kennisgever op de hoogte kan
brengen van haar conclusies en dat de bevoegde instantie
bovendien de Commissie een schriftelijk rapport ter zake
dient toe te sturen ;

Overwegende dat het aantal voor experimentele
doeleinden gebruikte dieren zoveel mogelijk moet worden
beperkt overeenkomstig Richtlijn 86/609/EEG van de
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kan worden verwacht dat ze in menselijke populaties
of milieucompartimenten zullen optreden als gevolg
van een feitelijke of geschatte blootstelling aan een
stof, eventueel met inbegrip van de «schatting van het
risico", dat wil zeggen de kwantificering van de

sing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de Lid-Staten betreffende de bescherming van dieren
die voor experimentele en andere wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt (') ;

bedoelde kans ;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn geen
afbreuk doen aan de specifieke communautaire wetgeving
inzake de veiligheid en bescherming van de gezondheid
der werknemers op het werk, met name aan Richtlijn
89/391 /EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk (2), waardoor werkgevers ver
plicht zijn de uit het gebruik van nieuwe en bestaande
chemische

stoffen

voortvloeiende

risico's

voor

e) „aanbevelingen ter beperking van het risico", het
aanbevelen van maatregelen die de risico's voor mens
en/of milieu van het in de handel brengen van de
betrokken stof kunnen beperken, zoals :

i) wijziging van de indeling, de verpakking of de
etikettering van de stof als voorgesteld door de
kennisgever in de overeenkomstig artikel 7, lid 1 ,
artikel 8, lid 1 , of artikel 8, lid 2, van Richtlijn
67/548/EEG ingediende kennisgeving ;
ii) wijziging van het inlichtingenblad als voorgesteld
door de kennisgever in de overeenkomstig

de

gezondheid en veiligheid van de werknemers te evalueren
en zo nodig maatregelen te nemen om een doeltreffende
bescherming van de werknemers te garanderen ;

artikel 7, lid 1 , artikel 8, lid 1 , of artikel 8, lid 2,

van Richtlijn 67/548/EEG ingediende kennisge
ving ;
iii) wijziging van de in de punten 2.3, 2.4 en 2.5 van
de bijlagen VII A, VII B of VII C bedoelde aanbe
volen methodes en voorzorgsmaatregelen of nood
maatregelen als voorgesteld door de kennisgever in
het technisch dossier van de overeenkomstig

Overwegende dat de in deze richtlijn genoemde maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij
artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG ingestelde comité,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

artikel 7, lid 1 , artikel 8, lid 1 , of artikel 8, lid 2,

Artikel 1

van Richtlijn 67/548/EEG ingediende kennisge
ving ;
iv) advies aan de betrokken controlerende instanties
inzake het nemen van passende maatregelen ter
bescherming van mens en/of milieu in het licht
van de vastgestelde risico's.

Doelstellingen

In deze richtlijn worden, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3 van Richtlijn 67/548/EEG, de algemene begin
selen vastgesteld die gelden bij de beoordeling van de
door stoffen veroorzaakte risico's voor mens en milieu.
Artikel 2

Artikel 3

Definities

Beginselen van de risicobeoordeling

1 . De definities in artikel 2 van Richtlijn 67/548/EEG
zijn van toepassing in deze richtlijn.

1 . De risicobeoordeling omvat een omschrijving van de
gevaren en, zo nodig, een evaluatie van de dosis-respons
(of concentratie-effect-)relatie, een evaluatie van de bloot
stelling en een karakterisering van het risico. In de regel
worden zij uitgevoerd overeenkomstig de procedures van

2.

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

a) „omschrijving van de gevaren", het vaststellen van de
aard van de schadelijke effecten op grond van de
intrinsieke eigenschappen van de stof ;

b) „evaluatie van de dosis-respons- (of concentratie
effect)relatie", de schatting van de relatie tussen de
dosis van, of mate van blootstelling aan, een stof en de
incidentie en ernst van het effect ;

c) „evaluatie van de blootstelling", de bepaling van de
emissies van een stof, de manieren waarop en de
snelheid waarmee zij wordt gemobiliseerd alsmede de
relevante omzettings- of afbraakprocessen, met het oog
op de bepaling van de concentraties/dosissen waaraan
menselijke populaties of milieucompartimenten zijn of
kunnen worden blootgesteld ;
d) „karakterisering van het risico", de inschatting van de
incidentie en ernst van de schadelijke effecten waarvan
(') PB nr. L 358 van 18. 12. 1986, blz. 1 .
(2) PB nr. L 183 van 29. 6. 1989, blz. 1 .

de artikelen 4 en 5.

2.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 worden met

betrekking tot specifieke effecten als de aantasting van de
ozonlaag, waarvoor de procedures van de artikelen 4 en 5
onuitvoerbaar zijn, de daaraan verbonden risico's van
geval tot geval beoordeeld en neemt de bevoegde instantie
een uitvoerige uiteenzetting en motivering van deze
beoordeling op in het schriftelijk rapport dat de
Commissie overeenkomstig artikel 7 wordt toegezonden.
3.

Bij het uitvoeren van de evaluatie van de blootstel

ling richt de bevoegde instantie de aandacht op die
menselijke populaties of milieucompartimenten die in het
licht van de beschikbare gegevens over de stof en met
name de opslag, de formulering van preparaten of andere
vormen van verwerking, het gebruik en de verwijdering of
het hergebruik daarvan, redelijkerwijs geacht kunnen
worden aan de bedoelde stof te zullen worden blootge
steld.

4.

komen (bij voorbeeld werknemers, consumenten en
de via het milieu indirect blootgestelde bevolking) ;

De risicobeoordeling resulteert in een of meer van

de volgende conclusies :

i) de stof geeft niet meteen aanleiding tot bezorgdheid
en hoeft niet verder in aanmerking te worden
genomen totdat overeenkomstig artikel 7, lid 2,
artikel 8 , lid 3, artikel 8, lid 4, of artikel 14, lid 1 , van

Richtlijn 67/548/EEG aanvullende gegevens zijn
verstrekt ;

ii) de stof geeft aanleiding tot bezorgdheid en de
bevoegde instantie dient te bepalen welke aanvullende
gegevens vereist zijn voor een herziening van de
beoordeling maar wacht met het opvragen van deze
gegevens tot de in de handel gebrachte hoeveelheid de
volgende drempelwaarde, als bepaald in artikel 7,
lid 2, artikel 8, lid 3, of artikel 8, lid 4, van Richtlijn

b) karakterisering van het risico.

2.

iii) de stof geeft aanleiding tot bezorgdheid en er dienen
onmiddellijk nadere gegevens te worden opgevraagd ;

iv) de stof geeft aanleiding tot bezorgdheid en de
bevoegde instantie dient onverwijld aanbevelingen te
formuleren ter beperking van het risico.

In afwijking van lid 1 geldt het volgende :

i) als de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke
eigenschap is uitgevoerd en de resultaten niet hebben
geleid tot de indeling van de stof in het kader van
Richtlijn 67/548/EEG, hoeft de risicobeoordeling met
betrekking tot dat effect of die eigenschap niet de in
lid 1 , onder a) en b), bedoelde taken te omvatten en is
de in artikel 3, lid 4, punt i), genoemde conclusie van
toepassing tenzij er andere goede redenen tot
bezorgdheid zijn ;

67/548/EEG,' heeft bereikt ;

5.
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en

ii) als de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke
eigenschap nog niet is uitgevoerd, hoeft met dat effect
of die bepaalde eigenschap bij de risicobeoordeling
geen rekening te worden gehouden tenzij er andere
goede redenen tot bezorgdheid zijn.

Als uit de risicobeoordeling blijkt dat bepaalde in de

punten ii), iii) of iv) van lid 4 genoemde conclusies van
toepassing zijn, kan de bevoegde instantie de kennisgever
van haar conclusies op de hoogte brengen en hem de
gelegenheid bieden commentaar bij deze conclusies te
geven en aanvullende gegevens te verstrekken. De
bevoegde instantie maakt gebruik van alle relevante gege
vens om de risicobeoordeling te herzien alvorens zij deze,
overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 67/548/EEG, aan
de Commissie toestuurt.

6. Wanneer zij aanbevelingen doet ter beperking van
het aan een stof verbonden risico, houdt de bevoegde

instantie rekening met de; mogelijkheid dat een vermin
dering van de blootstelling van bepaalde menselijke
populaties of milieucompartimenten resulteert in een
verhoogde blootstelling van andere menselijke populaties
of milieucompartimenten.

Artikel 5

Risicobeoordeling : milieu

1.

Richtlijn 67/548/EEG voert de bevoegde instantie een
risicobeoordeling uit met betrekking tot de milieu
effecten van de stof, waarvan het eerste onderdeel een

omschrijving van de gevaren is. Nadat zij de gevaren heeft
omschreven, verricht de bevoegde instantie de volgende
reeks van taken uit overeenkomstig de richtsnoeren van
bijlage III :
a) i) zo nodig, evaluatie van de dosis-respons- (of
concentratie-effect-)relatie ;
ii) evaluatie van de blootstelling van de milieucompar
timenten (namelijk het aquatische milieu, het
terrestrische milieu en de atmosfeer) die de kans
lopen aan de stof te worden blootgesteld ;

Artikel 4

Risicobeoordeling : gezondheid
1 . Voor elke overeenkomstig artikel 7, lid 1 , artikel 8,
lid 1 , of artikel 8, lid 2, van Richtlijn 67/548/EEG aange
geven stof voert de bevoegde instantie een risicobeoorde
ling uit waarvan het eerste onderdeel een omschrijving
van de gevaren is die ten minste betrekking heeft op de
in de bijlage I, deel A en bijlage II, deel A, genoemde
eigenschappen en potentiële schadelijke effecten. Nadat

zij de gevaren heeft omschreven, verricht de bevoegde
instantie de volgende reeks van taken uit overeenkomstig
de richtsnoeren van de bijlage I, deel B, en bijlage II, deel
B :

a) i) zo nodig, evaluatie van de dosis-respons- (of
concentratie-effect-)relatie ;

ii) evaluatie van de blootstelling van elke menselijke
populatie die kans loopt met de stof in aanraking te

Voor elke stof die is aangegeven overeenkomstig

artikel 7, lid 1 , artikel 8, lid 1 , of artikel 8, lid 2, van

b) karakterisering van het risico.
2.

In afwijking van lid 1 geldt het volgende :

i) voor stoffen die zijn aangegeven overeenkomstig
artikel 7, lid 1 , van Richtlijn 67/548/EEG maar die
niet als gevaarlijk voor het milieu zijn ingedeeld, hoeft
de risicobeoordeling niet de in lid 1 , onder a) en b),
bedoelde taken te omvatten en is de in artikel 3, lid 4,

punt i), genoemde conclusie van toepassing tenzij er
andere goede redenen tot bezorgdheid zijn ;
en

ii) voor stoffen die zijn aangegeven overeenkomstig
artikel 8, lid 1 , of artikel 8, lid 2, van Richtlijn
67/548/EEG moet er, indien er onvoldoende gegevens
zijn om te bepalen of zij als gevaarlijk voor het milieu
dienen te worden ingedeeld, bij de omschrijving van
de gevaren worden nagegaan of er op basis van andere
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67/548/EEG aan de Commissie toegezonden. Bij elke
herziening van de beoordeling in het licht van aanvul
lende gegevens wordt het bijgewerkt ; het bijgewerkte
rapport wordt aan de Commissie toegezonden.
2. Wanneer de bevoegde instanties overeenkomstig
artikel 18 van Richtlijn 67/548/EEG overeenstemming
hebben bereikt over het schriftelijk rapport van de risico
beoordeling of een herziening daarvan, wordt op verzoek
een kopie daarvan ter beschikking van de kennisgever
gesteld.

Conclusies van de risicobeoordeling
1 . Nadat zij overeenkomstig de artikelen 4 en 5 en
volgens de voorschriften in de bijlagen 1 , 2 en 3 een risi
cobeoordeling heeft uitgevoerd, bepaalt de bevoegde
instantie overeenkomstig bijlage 4 welke van de vier in
artikel 3, lid 4, genoemde conclusies van toepassing is of
zijn en neemt zij zo nodig de in artikel 3, lid 5, genoemde
maatregelen.
2. Indien aanvullende gegevens zijn verstrekt overeen
komstig artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 3, artikel 8, lid 4,
artikel 14, lid 1 , of artikel 16 van Richtlijn 67/548/EEG,
of op een andere wijze, wordt de risicobeoordeling, uitge
voerd in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 en
volgens de voorschriften in de bijlagen I, II en III
opnieuw bezien en zonodig gewijzigd.

Artikel 8

Slotbepalingen
1 . De Lid-Staten dienen uiterlijk op 31 oktober 1993
de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die
nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.
Artikel 9

Artikel 7

Inhoud

van

het

schriftelijk

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
rapport

aan

de

Commissie

1.
Nadat zij overeenkomstig de artikelen 4 en 5 een
risicobeoordeling heeft uitgevoerd en overeenkomstig
artikel 6 daaruit conclusies heeft getrokken, stelt de
bevoegde instantie een schriftelijk rapport op dat ten
minste de in bijlage V genoemde gegevens bevat. Dit
rapport wordt overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn

Gedaan te Brussel, 20 juli 1993 .
Voor de Commissie
Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
RISICOBEOORDELING : GEZONDHEID (TOXICITEIT)
DEEL A

Bij de overeenkomstig artikel 4 uitgevoerde risicobeoordeling dient rekening te worden gehouden met de
volgende potentiële toxische effecten en de volgende populaties die kunnen worden blootgesteld :
Effecten
1 . Acute toxiciteit
2. Irriterende effecten
3 . Corrosieve effecten

4. Overgevoeligheidsreacties
5. Toxiciteit na herhaalde blootstelling
6. Mutageniciteit
7. Carcinogeniciteit
8 . Toxiciteit voor de voortplanting
Menselijke populaties
1 . Werknemers
2. Consumenten

3. Indirect via het milieu blootgestelde bevolking
DEEL B

1 . Omschrijving van de gevaren
1.1 . In gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 2, punt i), waarin de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke eigenschap is uitgevoerd maar de resultaten
daarvan niet hebben geleid tot een indeling van de stof, is er met betrekking tot het bedoelde effect
geen karakterisering van het risico nodig tenzij er andere goede redenen tot bezorgdheid bestaan, bij
voorbeeld positieve resultaten van in vitro mutageniciteitstests.
1.2. In gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 2, punt ii), waarin de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke eigenschap nog niet is uitgevoerd, is er met betrek
king tot het bedoelde effect geen karakterisering van het risico nodig tenzij er andere goede redenen tot
bezorgdheid bestaan, bij voorbeeld een hoge kans op blootstelling of aanwijzingen voor potentïele toxi
citeit afgeleid uit het verband tussen structuur en activiteit.
2.

Evaluatie van de dosis-respons - (of concentratie-effect-)relatie

2.1 . Voor wat betreft toxiciteit na herhaalde blootstelling en toxiciteit voor de voortplanting dient de dosis
respons-relatie te worden bepaald en dient, zo mogelijk, het niveau waarbij geen schadelijk effect meer
Wordt waargenomen (no-observed-adverse-effect level, NOAEL) te worden vastgesteld. Indien geen
NOAEL kan worden vastgesteld, moet de laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect is
waargenomen, d.w.z. het lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL) worden vastgesteld.
2.2. Voor wat betreft acute toxiciteit, corrosieve effecten en irriterende effecten is het meestal niet mogelijk
om op basis van de resultaten van overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 67/548/EEG uitge
voerde tests een NOAEL of LOAEL vast te stellen . Voor wat betreft acute toxiciteit dient de LD50 - of

LC50- waarde of, ingeval de „fixed dose procedure" is gebruikt, de differentiërende dosis te worden

bepaald. Voor wat betreft de andere effecten volstaat het te bepalen of de stof over intrinsieke eigen
schappen beschikt om dergelijke effecten te kunnen veroorzaken.
2.3. Voor wat betreft mutageniciteit en carcinogeniciteit volstaat het te bepalen of de stof over intrinsieke
eigenschappen beschikt om dergelijke effecten te kunnen veroorzaken. Indien evenwel kan worden
aangetoond dat een als carcinogeen geïdentificeerde stof niet genotoxisch is, dient een NOAEL of
LOAEL te worden bepaald als beschreven in punt 2.1 .

2.4. Aangezien er met betrekking tot overgevoeligheidsreacties van de huid en de ademhalingswegen geen
eensgezindheid bestaat over de vraag of een dosis/concentratie kan worden vastgesteld waarbeneden
meestal geen schadelijke effecten optreden bij reeds voor deze stof gesensibiliseerde personen, volstaat
het te beoordelen of de stof in kwestie over intrinsieke eigenschappen beschikt om dergelijke effecten te
kunnen veroorzaken .

3.

Evaluatie van de blootstelling

3.1 . Er dient een evaluatie te worden uitgevoerd van de blootstelling van elk van de menselijke populaties
(werknemers, consumenten, bevolking die indirect via het milieu kan worden blootgesteld) die redelij
kerwijs geacht kan worden met de stof in aanraking te zullen komen. Het doel van deze evaluatie is het
maken van een kwantitatieve of kwalitatieve schatting van de dosis/concentratie van deze stof waaraan
een populatie is of kan worden blootgesteld. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met eventuele
variaties van het blootstellingspatroon in ruimte en tijd.
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3.2. De evaluatie van de blootstelling dient gebaseerd te worden op de overeenkomstig deel 2 van de bijlagen
VII A, VII B of VII C van Richtlijn 67/548/EEG in het technisch dossier verstrekte gegevens alsmede
op alle andere beschikbare en relevante gegevens. Met name dient in voorkomend geval rekening te
worden gehouden met :

i) adequate meetgegevens met betrekking tot de blootstelling ;
ii) de op de markt gebrachte hoeveelheden van de stof in kwestie ;
iii) de vorm waarin de stof op de markt wordt gebracht en/of gebruikt (bij voorbeeld in zuivere vorm
of als bestanddeel van een preparaat) ;
iv) toepassingscategorieën en mate van inperking ;
v) eventueel relevante procesgegevens ;

vi) fysisch-chemische eigenschappen van de stof, met inbegrip van eventueel relevante, door het
proces daaraan ontleende eigenschappen (bij voorbeeld aërosolvorming) ;
vii) waarschijnlijke wegen van blootstelling en beschikbaarheid voor opname ;
viii) frequentie en duur van blootstelling ;
ix) aard en omvang van de specifiek blootgestelde bevolkingsgroepen) indien deze gegevens beschik
baar zijn.
3.3. Indien bij de schatting van blootstellingsniveaus gebruik wordt gemaakt van voorspellingstechnieken,
dient de voorkeur gegeven te worden aan monitoring van stoffen met vergelijkbare toepassing en bloot
stellingspatronen.

3.4. Indien een stof in een preparaat is verwerkt, is een onderzoek naar de blootstelling aan de stof in dat
preparaat alleen noodzakelijk als het laatstgenoemde op basis van de toxicologische eigenschappen van
de stof is ingedeeld overeenkomstig Richtlijn 88/379/EEG van de Raad ('), tenzij er andere goede
redenen tot bezorgdheid zijn.
4.

Karakterisering van het risico

4.1 . Als voor een van de effecten beschreven in bijlage I, deel A, een NOAEL of LOAEL is vastgesteld,
omvat de karakterisering van het risico in samenhang met de betreffende effecten een vergelijking in
van het NOAEL of LOAEL met de schatting van de dosis of concentratie waaraan de populatie(s) zal/
zullen worden blootgesteld. Indien een kwantitatieve schatting van de blootstelling beschikbaar is, dient
de verhouding tussen blootstellingsniveau en NOAEL of LOAEL te worden berekend.

Uitgaande van de vergelijking tussen de kwantitatieve of kwalitatieve schatting van de blootstelling en
het NOAEL of LOAEL beslist de bevoegde instantie welke van de vier in artikel 3, lid 4, genoemde
conclusies van toepassing is.
4.2. Als voor een van de effecten beschreven in bijlage I, deel A, geen NOAEL of LOAEL is vastgesteld,
omvat de karakterisering van het risico in samenhang met de betreffende effecten een beoordeling van
de kans dat het effect zich zal voordoen, op basis van de voor de betrokken menselijke populaties rele
vante kwantitatieve of kwalitatieve blootstellingsgegevens (2). Na deze beoordeling beslist de bevoegde
instantie welke van de vier in artikel 3, lid 4, genoemde conclusies van toepassing is.

4.3. Bij de beslissing welke van de vier in artikel 3, lid 4, genoemde conclusies van toepassing is, houdt de
bevoegde instantie onder meer rekening met :
i) de onzekerheid die onder meer het gevolg is van de spreiding van de proefresultaten alsmede van
intra- en interspecifieke verschillen ;
ii) de aard en ernst van het effect ;
iii) de menselijke populatie waarop de kwantitatieve en/of kwalitatieve blootstellingsgegevens betrek
king hebben.

5.

Synthese

5.1 . Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1 , kan een karakterisering van het risico worden uitge
voerd met betrekking tot meer dan één potentieel schadelijk effect of meer dan één menselijke popula
tie. In dergelijke gevallen bepaalt de bevoegde instantie voor elk effect afzonderlijk welke van de vier in
artikel 3, lid 4, genoemde conclusies van toepassing is. Nadat de beoordeling van het risico is voltooid,
onderwerpt de bevoegde instantie de diverse conclusies aan een grondig onderzoek en formuleert zij
eindconclusies waarin met alle aspecten van de toxiciteit van de stof rekening wordt gehouden.

(') PB nr. L 187 van 16. 7. 1988, blz. 14.

0 Als, ondanks het feit dat geen NOAEL/LOAEL is bepaald, de resultaten van de test niettemin aantonen dat er een ver
band bestaat tussen de dosis/concentratie en de ernst van het schadelijk effect, of als het in het kader van een proefme
thode waarbij slechts één dosis of concentratie wordt gebruikt, mogelijk is de relatieve ernst van het effect te evalueren,
dient ook met deze gegevens rekening te worden gehouden bij het inschatten van de kans dat het effect zich zal voor
doen.
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BIJLAGE II

RISICOBEOORDELING : GEZONDHEID (FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN)

DEEL A

Bij de overeenkomstig artikel 4 uitgevoerde risicobeoordeling dient rekening te worden gehouden met de
potentiële schadelijke effecten die in de hierna genoemde menselijke populaties kunnen optreden als gevolg
van een eventuele blootstelling aan stoffen met de hierna genoemde eigenschappen :
Eigenschappen
1 . Ontplofbaarheid
2. Ontvlambaarheid

3. Oxiderend vermogen
Menselijke populaties
1 . Werknemers
2. Consumenten

3. Indirect via het milieu blootgestelde bevolking

DEEL B

1.

Omschrijving van de gevaren

1.1 . In gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 2, punt i), waarin de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke eigenschap is uitgevoerd maar de resultaten
daarvan niet hebben geleid tot een indeling van de stof, is er met betrekking tot de bedoelde eigenschap
geen karakterisering van het risico nodig tenzij er andere goede redenen tot bezorgdheid bestaan.

1.2. In gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 2, punt ii), waarin de passende test voor de vaststelling van een
bepaald schadelijk effect of een bepaalde schadelijke eigenschap nog niet is uitgevoerd, is er met betrek
king tot de bedoelde eigenschap geen karakterisering van het risico nodig tenzij er andere goede
redenen tot bezorgdheid bestaan.
2.

Evaluatie van de blootstelling

2.1 . Indien een karakterisering van het risico moet worden uitgevoerd waarbij artikel 4, lid 2, van toepassing
is, hoeven alleen de redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden te worden bepaald op basis van
de overeenkomstig deel 2 van de bijlagen VII A, VII B of VII C van Richtlijn 67/548/EEG in het tech
nisch dossier verstrekte gegevens met betrekking tot de stof.
3.

Karakterisering van het risico

3.1 . De karakterisering van het risico dient een beoordeling te omvatten van de kans dat in de redelijkerwijs
te voorziene gebruiksomstandigheden een schadelijk effect wordt veroorzaakt. Indien de beoordeling
laat vermoeden dat er geen schadelijk effect zal worden veroorzaakt, is doorgaans de in artikel 3, lid 4,
punt i), genoemde conclusie van toepassing. Indien de beoordeling laat vermoeden dat er wel een scha

delijk effect zal worden veroorzaakt, is doorgaans de in artikel 3, lid 4, punt iv), genoemde conclusie van
toepassing.

4.

Synthese

4.1 . Indien met betrekking tot verschillende effecten of menselijke populaties verschillende aanbevelingen
ter beperking van het risico zijn gedaan, worden deze, nadat de risicobeoordeling is voltooid, aan een
grondig onderzoek onderworpen en formuleert de bevoegde instantie aanbevelingen waarin met alle
aspecten rekening wordt gehouden.
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BIJLAGE III
RISICOBEOORDELING : MILIEU

1.

Omschrijving van de gevaren

1.1 . Voor niet als gevaarlijk voor het milieu ingedeelde stoffen als bedoeld in artikel 5, lid 2, punt i), dient de
bevoegde instantie te bepalen of er andere goede redenen zijn om een karakterisering van het risico uit
te voeren, waarbij zij met name rekening houdt met :
i) aanwijzingen dat de stof bioaccumuleert ;
ii) het bij ecotoxicologische tests waargenomen verloop van de toxiciteit in de tijd ;
iii) op toxicologisch onderzoek gebaseerde aanwijzingen voor andere schadelijke effecten, bij voorbeeld
indeling als mutagene, vergiftige of zeer vergiftige stof of als schadelijke stof waaraan de risicozin
R 40 („onherstelbare effecten niet uitgesloten") of R 48 („gevaar voor ernstige schade aan de gezond
heid bij langdurige blootstelling") is toegekend ;
iv) gegevens met betrekking tot stoffen met een vergelijkbare structuur.

1.2. Indien de bevoegde instantie van oordeel is dat er goede redenen zijn om een karakterisering van het
risico uit te voeren voor een stof als bedoeld in artikel 5, lid 2, punt ii), die niet als schadelijk voor het
milieu is ingedeeld en waarvoor er onvoldoende gegevens inzake effecten op organismen voorhanden
zijn, neemt zij zo nodig de in artikel 3, lid 4, punt ii) of punt iii), bedoelde maatregelen.
2.

Evaluatie van de dosis-respons- (of concentratie-effect-)relatie

2.1 . Er moet worden getracht te voorspellen beneden welke concentratie van de stof er naar verwachting
geen schadelijke effecten in het betrokken milieucompartiment zullen optreden. Deze concentratie
wordt „predicted no-effect concentration" (PNEC) genoemd.

2.2. De PNEC wordt vastgesteld op basis van de in het kennisgevingsdossier vermelde gegevens met betrek
king tot effecten op organismen, als opgesomd in deel 5 van bijlage VII A of bijlage VII B van Richtlijn
67/548/EEG, alsmede op het in bijlage VIII (niveaus 1 en 2) van die richtlijn genoemde ecotoxicolo
gisch onderzoek.

2.3. De PNEC wordt berekend door toepassing van een beoordelingscoëfficiënt op de door middel van tests
op proeforganismen verkregen waarden als LD50 (letale-dosismediaan), LC50 (letale
concentratiemediaan), EC50 (effectieve-concentratiemediaan), IC50 (de concentratie die 50 % inhibitie
van een bepaalde parameter, bij voorbeeld groei, veroorzaakt), NOEL/NOEC (no-observed-effect level/
concentration) of LOEL/LOEC (lowest-observed-effect level/concentration).
2.4. De beoordelingscoëfficiënt weerspiegelt de mate van onzekerheid die is verbonden aan het extrapoleren
van experimentele gegevens betreffende een beperkt aantal soorten naar de veldsituatie toe. Derhalve
zijn zowel de onzekerheid als de beoordelingscoëfficiënt in het algemeen kleiner naarmate het gege
vensbestand uitgebreider is en de proefduur langer (').
3.

Evaluatie van de blootstelling

3.1 . De evaluatie van de blootstelling heeft ten doel te voorspellen welke concentratie van de stof in kwestie
op langere termijn in het milieu zal worden aangetroffen. Deze concentratie wordt voorspelde concen
tratie in het milieu (predicted environmental concentration, PEC) genoemd. Het is evenwel mogelijk dat

in bepaalde gevallen geen PEC kan worden vastgesteld en dat een kwalitatieve schatting van de bloot
stelling moet worden gemaakt.
3.2. Een PEC of, zo nodig, een kwalitatieve schatting van de blootstelling hoeft alleen te worden bepaald
voor de milieucompartimenten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zullen worden belast
als gevolg van emissies, lozingen, verwijdering of verspreidingsprocessen.

3.3. De schatting van de PEC of de kwalitatieve schatting van de blootstelling dient gebaseerd te worden op
de overeenkomstig de bijlagen VII A, VII B, VII C of VIII van Richtlijn 67/548/EEG in het technisch
dossier verstrekte gegevens en in voorkomend geval met name op :
i) adequate meetgegevens met betrekking tot de blootstelling ;
ii) de in de handel gebrachte hoeveelheden van de stof in kwestie ;
iii) de vorm waarin de stof in de handel wordt gebracht en/of gebruikt (bij voorbeeld in zuivere vorm
of als bestanddeel van een preparaat) ;
(') Voor op de resultaten van acute-toxiciteitstests gebaseerde LC50 - of EC50-waarden wordt doorgaans gewerkt met een be

oordelingscoëfficiënt van de orde van 1 000, maar deze coëfficiënt kan worden verlaagd in het licht van andere relevante
gegevens. Op NOEC-waarden gebaseerd op de resultaten van chronische-toxiciteitstests wordt meestal een lagere beoor
delingscoëfficiënt toegepast.
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iv) toepassingscategorieën en mate van inperking ;
v) eventueel relevante procesgegevens ;

vi) fysisch-chemische eigenschappen van de stof, in het bijzonder smeltpunt, kookpunt, dampspan
ning, oppervlaktespanning, oplosbaarheid in water, partitiecoëfficiënt in n-octanol/water ;
vii) de waarschijnlijke emissieroutes naar de milieucompartimenten alsmede het vermogen voor
adsorptie/desorptie en afbraak ;
viii) frequentie en duur van blootstelling.

3.4. Voor stoffen waarvan jaarlijks niet meer dan 10 ton (of in totaal niet meer dan 50 ton) in de handel
wordt gebracht, wordt de PEC of kwalitatieve schatting van de blootstelling doorgaans bepaald voor het
lokale milieucompartiment waarin de stof eventueel kan vrijkomen.
4.

Karakterisering van het risico

4.1 . Voor elk beschouwd milieucompartiment omvat de karakterisering van het risico zo mogelijk een verge
lijking van de PEC met de PNEC waarbij de verhouding van PEC en PNEC wordt berekend. Indien de
PEC/PNEC-verhouding niet groter is dan één, is de in artikel 3, lid 4, punt i), genoemde conclusie van
toepassing. Indien de bedoelde verhouding groter is dan één, dient de bevoegde instantie op basis van
de grootte daarvan, alsmede op basis van andere relevante gegevens zoals die welke in punt 1.1 , onder i)
tot en met iv), zijn genoemd, te bepalen welke van de in artikel 3, lid 4, punten ii) tot en met iv),
genoemde conclusies van toepassing is.

4.2. Als het niet mogelijk is gebleken een PEC/PNEC-verhouding te berekenen, dient de karakterisering van
het risico een kwalitatieve inschatting te omvatten van de kans dat zich in de te verwachten omstandig
heden van blootstelling een effect voordoet. Nadat zij deze beoordeling heeft uitgevoerd, bepaalt de
bevoegde instantie, rekening houdend met relevante factoren zoals die welke in punt 1.1 zijn genoemd,
welke van de vier in artikel 3, lid 4, genoemde conclusies van toepassing is.
5.

Synthese

5.1 . Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 1 , kan een karakterisering van het risico worden uitge
voerd met betrekking tot meer dan één milieucompartiment. In dergelijke gevallen bepaalt de bevoegde
instantie voor ieder compartiment afzonderlijk welke van de vier in artikel 3, lid 4, genoemde conclusies
van toepassing is. Nadat de beoordeling van het risico is voltooid, onderwerpt de bevoegde instantie de
diverse conclusies aan een grondig onderzoek en formuleert zij eindconclusies waarin met alle milieu
effecten van de stof rekening wordt gehouden.
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BIJLAGE IV
ALGEMENE SYNTHESE VAN DE CONCLUSIES

1 . De bevoegde instantie dient de overeenkomstig punt 5.1 van bijlage I, punt 4.1 van bijlage II en punt 5.1
van bijlage III opgestelde eindconclusies te evalueren en de integreren met het oog op het totaalbeeld van

de door de risicobeoordeling aan het licht gebrachte risico's.
2. Indien aanvullende gegevens zijn vereist (artikel 3, lid 4, punten ii) en iii)) of aanbevelingen ter beperking
van het risico worden gedaan (artikel 3, lid 4, punt iv)), dient dit te worden gemotiveerd. In laatstgenoemd

geval dient rekening te worden gehouden met artikel 3, lid 6.

BIJLAGE V
IN HET SAMENVATTEND RAPPORT OVER DE RISICOBEOORDELING OP TE NEMEN
GEGEVENS

1 . Het schriftelijk rapport dat krachtens artikel 7 bij de Commissie moet worden ingediend, dient de
volgende elementen te omvatten :

i) een algemene samenvatting van de overeenkomstig artikel 6, en conform bijlage IV getrokken conclu
sies ;

ii) indien de in artikel 3, lid 4, punt i), genoemde conclusie op de stof van toepassing is met betrekking
tot alle potentiële schadelijke effecten, menselijke populaties en milieucompartimenten : een verkla
ring dat de stof in het licht van de beschikbare gegevens niet meteen aanleiding geeft tot bezorgdheid
en niet verder in aanmerking hoeft te worden genomen totdat de kennisgever overeenkomstig artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 3, of artikel 14, lid 1 , van Richtlijn 67/548/EEG aanvullende gegevens verstrekt ;
iii) indien één van de in artikel 3, lid 4, punten ii) of iii), genoemde conclusies van toepassing is met
betrekking tot een of meer potentiële schadelijke effecten, menselijke populaties of milieucomparti
menten : een omschrijving van de vereiste aanvullende gegevens en motivering van de noodzaak daar
van ;

iv) indien de in artikel 3, lid 4, punt iv), genoemde conclusie van toepassing is met betrekking tot een of
meer potentiële schadelijke effecten, menselijke populaties of milieucompartimenten : een omschrij
ving en motivering van de aanbevelingen ter beperking van het risico ;
v) indien de in artikel 3, lid 5, bedoelde maatregel is genomen : een samenvatting van de door de kennis
gever gegeven commentaar bij de voorstellen van de bevoegde instantie alsmede van alle relevante
aanvullende gegevens die zijn verstrekt.
2. Indien bij de karakterisering gebruik is gemaakt van verhoudingen tussen blootstellingsniveau en effect
zoals beschreven in deel 4 van bijlage I, deel B, en deel 4 van bijlage III of gebruik is gemaakt van beoor
delingscoëfficiënten zoals beschreven in deel 2 van bijlage III, dienen de betreffende verhoudingen of
coëfficiënten te worden vermeld .
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 augustus 1993

tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de Lid-Staten van voor
het begrotingsjaar 1994 te boeken financiële middelen voor de levering van
levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de
Gemeenschap

(93/484/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

de mate waarin de verschillende Lid-Staten gebruik

GEMEENSCHAPPEN,

hebben gemaakt van de hun in 1991 , 1992 en 1993
toegewezen middelen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap ('), en
met name op de artikelen 1 en 6,

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig
artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3149/92, bij het
opstellen van dit jaarplan het advies heeft ingewonnen
van grote organisaties die met de problemen van de meest

behoeftigen in de Gemeenschap vertrouwd zijn ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van de
betrokken Comités van beheer,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2),
en met name op artikel 3, lid 4, en artikel 6, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de
Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen vaststelt met
betrekking tot de levering van levensmiddelen uit inter
ventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de
Gemeenschap ;

Overwegende dat de Commissie voor de uitvoering van de
regeling voor de levering van het bedoelde voedsel aan de
meest behoeftige bevolkingsgroepen met op de begroting
voor 1994 uitgetrokken financiële middelen, een plan
moet vaststellen ; dat in dat plan in het bijzonder de
hoeveelheid produkten, per soort, die voor uitdeling in
iedere Lid-Staat uit de interventievoorraden mag worden
uitgeslagen, en de in iedere Lid-Staat voor de uitvoering
van het plan beschikbaar gestelde financiële middelen
moeten worden vermeld ; dat in het plan ook de omvang
van de middelen moeten worden aangegeven die voor de
in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde
kosten voor het vervoer van interventieprodukten binnen
de Gemeenschap moeten worden gereserveerd ;

Het in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3149/92
bedoelde jaarplan wordt overeenkomstig de hiernavol
gende artikelen vastgesteld voor het begrotingsjaar 1994.
Artikel 2

Binnen een maximum van 2 422 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in België :
— 3 000 ton zachte tarwe,

—

300 ton melkpoeder,

—

200 ton boter,

—

600 ton rundvlees.

Artikel 3

Overwegende dat alle Lid-Staten, uitgezonderd Duitsland,
de nodige gegevens voor dit jaarplan overeenkomstig
artikel 1 , van Verordening (EEG) nr. 3149/92 hebben

Binnen een maximum van 2 000 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan

verstrekt ;

in Denemarken :

Overwegende dat, om de uitvoering van dit plan te verge
makkelijken, moet worden gespecificeerd welke omreke
ningskoersen moeten worden toegepast op de vastgestelde
budgettaire maxima ;

—

Overwegende dat voor een optimale benutting van de
begrotingsmiddelen rekening moet worden gehouden met
(') PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 313 van 30. 10. 1992, blz. 50.

50 ton boter,

— 250 ton rundvlees.

Artikel 4

Binnen een maximum van 1 2 000 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Griekenland :
— 4 000 ton rundvlees.
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Artikel 5

Binnen een maximum van 35 400 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Spanje :

— 20 ton zachte tarwe,

— 25 ton melkpoeder,
— 15 ton boter,
— 15 ton rundvlees.

Artikel 10

— 30 000 ton harde tarwe,
—

5 000 ton boter,

—

6 000 ton rundvlees,

— 4 000 ton olijfolie.

Binnen een maximum van 3 000 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Nederland :

— 150 ton boter,
Artikel 6

— 600 ton rundvlees.

Binnen een maximum van 28 560 000 ecu mogen de

volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Frankrijk :
— 5 000 ton zachte tarwe,
— 8 000 ton harde tarwe,

— 1 500 ton boter,
— 5 000 ton rundvlees,

— 2 000 ton rijst,
— 6 000 ton melkpoeder.
Artikel 7

Binnen een maximum van 4 600 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Ierland :

—

40 ton boter,

— 1 450 ton rundvlees.

Artikel 11

Binnen een maximum van 10 440 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Portugal :
— 1 850 ton zachte tarwe,
— 1 850 ton harde tarwe,

— 1 200 ton rijst,
— 1 200 ton boter,
— 2 500 ton rundvlees,

— 1 000 ton olijfolie,
— 1 000 ton melkpoeder.
Artikel 12

Binnen een maximum van 25 000 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in het Verenigd Koninkrijk :
— 6 000 ton .rundvlees.

Artikel 8

Artikel 13

Binnen een maximum van 24 500 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan

Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde kosten te
dekken voor het vervoer binnen de Gemeenschap.

2 miljoen ecu is gereserveerd om de in artikel 2, lid 3, van

in Italië :

— 5 000 ton zachte tarwe,
— 10 000 ton harde tarwe,

—

1 500 ton rijst,

—
—

7 000 ton rundvlees,

—

2 000 ton olijfolie,

—

1 000 ton Grana Padano kaas,

—

1 000 ton Parmigiano Reggiano kaas.

1 300 ton boter,

Artikel 14

Alle bedragen in ecu worden omgerekend in nationale
valuta aan de hand van de op 1 oktober 1993 geldende
koers die in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen, reeks C, wordt bekendgemaakt.
Artikel 15

Artikel 9

Binnen een maximum van 78 000 ecu mogen de
volgende hoeveelheden produkten uit de interventievoor
raden worden uitgeslagen met het oog op uitdeling ervan
in Luxemburg :

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, Tl augustus 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 september 1993

tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer van
rijwielen van oorsprong uit Taiwan
(93/48 5/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

recht in op de invoer van rijwielen van oorsprong
uit de Volksrepubliek China. De dumpingmarge
voor Taiwan werd verwaarloosbaar gacht en bijge
volg werd op de invoer van rijwielen van oorsprong
uit dat land geen anti-dumpingrecht ingesteld.

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Gemeenschap ('), inzonderheid
op artikel 9,
Na raadpleging van het bij Verordening
nr. 2423/88 ingestelde Raadgevende Comité,

(EEG)

Overwegende hetgeen volgt :
PROCEDURE

(1)

(2)

3

In juli 1991 ontving de Commissie een klacht van
de Associatie van Europese Rijwielfabrikanten
(European Bicycle Manufacturers Association —
EBMA) namens fabrikanten die een groot deel van
de rijwielproduktie in de Gemeenschap vertegen
woordigen. De klacht bevatte bewijsmateriaal in
verband met de dumping van genoemd produkt bij
de invoer uit Taiwan en de Volksrepubliek China
en hieruit voortvloeiende aanmerkelijke schade,
welk bewijsmateriaal toereikend werd geacht om de
opening van een procedure te rechtvaardigen.
De Commissie heeft bijgevolg met een bericht in
het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen (2) de
opening van
een
anti
dumpingprocedure aangekondigd betreffende de
invoer van rijwielen van oorsprong uit Taiwan en
de Volksrepubliek China.
Daarna stelde de Commissie, bij Verordening
(EEG) nr. 550/93 (3) een voorlopig anti-dumping

(') PB nr. L 209 van 2. 8 . 1988 , blz . 1 .
(2) PB nr. C 266 van 12. 10 . 1991 , blz . 6.
(') PB nr. L 58 van 11 . 3. 1993 , blz . 12.

(4)

De desbetreffende partijen kregen de gelegenheid
hun standpunt schriftelijk bekend te maken en te
verzoeken

om

door de

Commissie

te worden

gehoord.

(5)

Geen van de desbetreffende partijen verstrekte
bewijsmateriaal waardoor de Commissie zou
worden genoopt haar conclusies te wijzigen .

(6)

Aangezien de Commissie ten aanzien van de invoer
van rijwielen van oorsprong uit Taiwan heeft vast
gesteld dat de dumping verwaarloosbaar is, zou
deze procedure overeenkomstig artikel 9, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2423/88 moeten worden
beëindigd. In het Raadgevend Comité werd geen
bezwaar tegen deze gang van zaken gemaakt,

BESLUIT :

Enig artikel
De anti-dumpingprocedure met betrekking tot de invoer
van twee- en meerwielige rijwielen (met inbegrip van
driewielers voor besteldoeleinden), zonder motor, van
GN-code 8712 00, van oorsprong uit Taiwan, wordt
hierbij beëindigd.
Gedaan te Brussel, 6 september 1993.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice- Voorzitter

