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L 330/1

I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 98/78/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 oktober 1998
betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

(2)

Overwegende dat krachtens Richtlijn 92/49/EEG
van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de
uitoefening daarvan en houdende wijziging van de
Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (6) en
krachtens Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10
november 1992 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het
directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging
van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (7)
voor de toegang tot en de uitoefening van het
verzekeringsbedrijf één enkele vergunning is vereist,
die wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat waar de verzekeringsonderneming
haar hoofdkantoor heeft (lidstaat van herkomst);
dat deze vergunning de onderneming het recht
geeft overal in de Gemeenschap haar werkzaamheden uit te oefenen, hetzij op grond van het recht
van vestiging, hetzij in het kader van het vrij
verrichten van diensten; dat de verantwoordelijkheid inzake het toezicht op de financiële soliditeit
van de verzekeringsondernemingen, met inbegrip
van de solvabiliteit ervan, bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de verzekeringsonderneming berust;

(3)

Overwegende dat maatregelen voor het aanvullende toezicht op verzekeringsondernemingen in
een verzekeringsgroep de met het toezicht op de
verzekeringsonderneming belaste autoriteiten in
staat dienen te stellen om tot een beter gefundeerd
oordeel over de financiële positie van deze verzekeringsonderneming te komen; dat bij het aanvullende toezicht bepaalde ondernemingen in aanmerking genomen dienen te worden die thans niet aan
toezicht krachtens de communautaire richtlijnen
onderworpen zijn; dat deze richtlijn geenszins
impliceert dat de lidstaten op elk van die ondernemingen afzonderlijk toezicht dienen uit te oefenen;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

(1)

Overwegende dat bij Eerste Richtlijn 73/239/EEG
van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (4), en bij
Eerste Richtlijn 79/267/EEG van de Raad van 5
maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf (5)
van verzekeringsondernemingen, wordt vereist dat
zij over een solvabiliteitsmarge beschikken;

(1) PB C 341 van 19.12.1995, blz. 16 en
PB C 108 van 7.4.1998, blz. 48.
(2) PB C 174 van 17.6.1996, blz. 16.
(3) Advies van het Europees Parlement van 23 oktober 1997 (PB
C 339 van 10.11.1997, blz. 130), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 30 maart 1998 (PB C 204 van
30.6.1998, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van
16 september 1998 (PB C 313 van 12.10.1998). Besluit van
de Raad van 13 oktober 1998.
(4) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 95/26/EG (PB L 168 van 18.7.1995, blz. 7).
(5) PB L 63 van 13.3.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 95/26/EG.

(6) PB L 228 van 11.8.1992, blz 1. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 95/26/EG.
(7) PB L 360 van 9.12.1992, blz 1. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 95/26/EG.
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Overwegende dat, aangezien verzekeringsondernemingen op de gemeenschappelijke markt voor verzekeringen rechtstreeks met elkaar concurreren, de
normen op het gebied van kapitaalvereisten gelijkwaardig moeten zijn; dat te dien einde de criteria
ter bepaling van het aanvullende toezicht niet
alleen aan het oordeel van de lidstaten mag worden
overgelaten; dat het belang van de Gemeenschap
het meest gediend zal zijn met de vaststelling van
gemeenschappelijke basisnormen, aangezien daarmee verstoring van de mededingingsvoorwaarden
wordt vermeden; dat het noodzakelijk is bepaalde
verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten
inzake het prudentiële toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep te elimineren;
Overwegende dat met de gekozen benadering
wordt beoogd een wezenlijke, noodzakelijke en
toereikende harmonisatie tot stand te brengen om
op het onderhavige terrein tot een wederzijdse
erkenning van de stelsels van prudentieel toezicht
te komen; dat deze richtlijn met name tot doel
heeft de belangen van de verzekerden te beschermen;

(6)

Overwegende dat in een aantal bepalingen van de
onderhavige richtlijn minimumnormen zijn vastgelegd; dat de lidstaat van herkomst aan
verzekeringsondernemingen waaraan door zijn
eigen bevoegde autoriteiten vergunning is verleend,
strengere regels kan opleggen;

(7)

Overwegende dat deze richtlijn iedere verzekeringsonderneming die een deelnemende onderneming is
in minstens één verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming
van een derde land aan aanvullend toezicht onderwerpt, evenals, zij het volgens andere regels, iedere
verzekeringsonderneming waarvan de moederonderneming een verzekeringsholding, een herverzekeringsonderneming, een verzekeringsonderneming
van een derde land dan wel een gemengde verzekeringsholding is; dat de uitoefening van het toezicht
op de afzonderlijke verzekeringsondernemingen
door de bevoegde autoriteiten een wezenlijk beginsel van het verzekeringstoezicht blijft;

(8)

(9)

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor
verzekeringsondernemingen die deel uitmaken van
een verzekeringsgroep een aangepaste solvabiliteitspositie te berekenen; dat door de bevoegde autoriteiten in de Gemeenschap verschillende methoden
worden toegepast om rekening te houden met de
gevolgen die voor de financiële positie van een
verzekeringsonderneming voortvloeien uit het feit
dat deze deel uitmaakt van een verzekeringsgroep;
dat deze richtlijn drie methoden voor die berekening vaststelt; dat het beginsel wordt aanvaard dat
deze methoden vanuit het oogpunt van het prudentiële toezicht gelijkwaardig zijn;
Overwegende dat de solvabiliteit van een dochteronderneming van een verzekeringsholding, een herverzekeringsonderneming of een verzekeringsonderneming van een derde land beïnvloed kan worden
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door de financiële middelen van de groep waarvan
die verzekeringsonderneming deel uitmaakt en
door de wijze waarop die financiën binnen de
groep verdeeld zijn; dat de bevoegde autoriteiten
moeten beschikken over mogelijkheden tot het uitoefenen van aanvullend toezicht en tot het nemen
van passende maatregelen op het niveau van de
verzekeringsonderneming wanneer de solvabiliteit
van de verzekeringsonderneming in gevaar is of
zou kunnen komen;

(10)

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten toegang
moeten hebben tot alle relevante informatie om het
aanvullende toezicht te kunnen uitoefenen; dat
tussen de voor het toezicht op de verzekeringsondernemingen verantwoordelijke autoriteiten en
tussen de voor het toezicht op de andere financiële
sectoren verantwoordelijke autoriteiten samenwerking tot stand dient te worden gebracht;

(11)

Overwegende dat intragroeptransacties de financiële positie van een verzekeringsonderneming kunnen
beïnvloeden; dat de bevoegde autoriteiten algemeen
toezicht moeten kunnen uitoefenen op bepaalde
vormen van die intragroeptransacties en passende
maatregelen op het niveau van de verzekeringsonderneming moeten nemen wanneer de solvabiliteit van de verzekeringsonderneming ondermijnd
wordt of dreigt te worden,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) verzekeringsonderneming: een onderneming waaraan
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 73/239/EEG of
artikel 6 van Richtlijn 79/267/EEG vergunning is
verleend;
b) verzekeringsonderneming van een derde land: een
onderneming die, indien zij haar hoofdkantoor in de
Gemeenschap had, een vergunning zou dienen te
verkrijgen overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 73/
239/EEG of artikel 6 van Richtlijn 79/267/EEG;
c) herverzekeringsonderneming: een onderneming die
geen verzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van een derde land is en waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het accepteren van door een
verzekeringsonderneming, een verzekeringsonderneming van een derde land of door andere herverzekeringsondernemingen overgedragen risico’s;
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d) moederonderneming: een moederonderneming in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG van de
Raad (1), alsmede iedere onderneming die, naar de
mening van de bevoegde autoriteiten, feitelijk een
overheersende invloed op een andere onderneming
uitoefent;
e) dochteronderneming: een dochteronderneming in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG, alsmede
iedere onderneming waarop naar de mening van de
bevoegde autoriteiten, een moederonderneming feitelijk een overheersende invloed uitoefent. Alle dochterondernemingen van een dochteronderneming zullen
eveneens geacht worden dochterondernemingen te zijn
van de moederonderneming die aan het hoofd van
deze ondernemingen staat;
f) deelneming: een deelneming in de zin van artikel 17,
eerste zin, van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad (2)
of de rechtstreekse of middellijke eigendom van 20 %
of meer van de stemrechten of van het kapitaal van
een onderneming;
g) deelnemende onderneming: een onderneming die een
moederonderneming is of een andere onderneming die
een deelneming bezit;
h) verbonden onderneming: een dochteronderneming of
iedere andere onderneming waarin een deelneming
bestaat;
i) verzekeringsholding: een moederonderneming waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het verkrijgen en
houden van deelnemingen in dochterondernemingen
die uitsluitend of hoofdzakelijk verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen of verzekeringsondernemingen van derde landen zijn, en waarvan ten minste één dochteronderneming een verzekeringsonderneming is;
j) gemengde verzekeringsholding: een moederonderneming, die geen verzekeringsonderneming, verzekeringsonderneming van een derde land, herverzekeringsonderneming of verzekeringsholding is, en waarvan
ten minste één dochteronderneming een verzekeringsonderneming is;
k) bevoegde autoriteiten: de nationale autoriteiten die
krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
toezicht uitoefenen op de verzekeringsondernemingen.

(1) Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni
1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het
Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PB
L 193 van 18.7.1983, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 1994.
(2) Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978
op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het
Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11). Richtlijn
laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

L 330/3
Artikel 2

Toepassing van aanvullend toezicht op
verzekeringsondernemingen
1. In aanvulling op het bepaalde in Richtlijn 73/239/
EEG en Richtlijn 79/267/EEG, inzake het toezicht op
verzekeringsondernemingen, stellen de lidstaten een aanvullend toezicht in op iedere verzekeringsonderneming die
een deelnemende onderneming is in minstens één verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van een derde land, op de wijze
zoals bepaald in de artikelen 5, 6, 8 en 9.
2. Iedere verzekeringsonderneming waarvan de moederonderneming een verzekeringsholding, een herverzekeringsonderneming of een verzekeringsonderneming van
een derde land is, is onderworpen aan aanvullend toezicht op de wijze zoals bepaald in artikel 5, lid 2, en de
artikelen 6, 8 en 10.
3. Iedere verzekeringsonderneming waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, is
onderworpen aan aanvullend toezicht op de wijze zoals
bepaald in artikel 5, lid 2, en de artikelen 6 en 8.

Artikel 3
Bereik van het aanvullende toezicht
1. Het uitoefenen van het aanvullende toezicht overeenkomstig artikel 2 betekent geenszins dat de bevoegde
autoriteiten een toezichtsfunctie moeten uitoefenen ten
aanzien van de verzekeringsonderneming van een derde
land, de verzekeringsholding, de gemengde verzekeringsholding of de herverzekeringsonderneming als zodanig.
2. Bij het aanvullende toezicht wordt rekening gehouden
met:
— verbonden ondernemingen van de verzekeringsonderneming,
— deelnemende ondernemingen in de verzekeringsonderneming,
— verbonden ondernemingen van een deelnemende
onderneming in de verzekeringsonderneming,
bedoeld in de artikelen 5, 6, 8, 9 en 10.
3. Onverminderd het bepaalde in bijlage I, punt 2.5, en
bijlage II, punt 4, kunnen de lidstaten besluiten om bij
het in artikel 2 bedoelde aanvullende toezicht geen rekening te houden met ondernemingen met hoofdkantoor in
een derde land waar juridische belemmeringen bestaan
voor het doorgeven van de nodige informatie.
Bovendien kunnen de met de uitoefening van het aanvullende toezicht belaste bevoegde autoriteiten per geval
besluiten om in de volgende gevallen een onderneming
buiten het in artikel 2 bedoelde aanvullende toezicht te
houden:
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— wanneer de bij het toezicht te betrekken onderneming
in het licht van de doelstellingen van het aanvullende
toezicht op verzekeringsondernemingen slechts van te
verwaarlozen betekenis is;
— wanneer het in aanmerking nemen van de financiële
positie van de onderneming in het licht van de doelstelling van het aanvullende toezicht op verzekeringsondernemingen misplaatst of misleidend zou zijn.

Artikel 4
Tot uitoefening van het aanvullende toezicht bevoegde
autoriteiten
1. Het aanvullende toezicht wordt uitgeoefend door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 73/
239/EEG of artikel 6 van Richtlijn 79/267/EEG vergunning is verleend.

2. Indien verzekeringsondernemingen waaraan in twee
of meer lidstaten vergunning is verleend, als moederonderneming dezelfde verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming, verzekeringsonderneming van een
derde land of gemengde verzekeringsholding hebben,
kunnen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten trachten overeenstemming te bereiken over de vraag
wie van hen het aanvullende toezicht zal uitoefenen.

3. Indien er in een lidstaat meer dan één bevoegde
autoriteit is voor het prudentiële toezicht op verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, neemt
die lidstaat de nodige maatregelen om de onderlinge
coördinatie tussen die autoriteiten te organiseren.

Artikel 5
Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie
1. De lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteiten
eisen dat iedere verzekeringsonderneming die aan het
aanvullende toezicht onderworpen is, over adequate
interne controleprocedures beschikt om de gegevens en
informatie te kunnen verschaffen die relevant zijn voor de
uitoefening van dat aanvullende toezicht.

2. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor
te zorgen dat er binnen hun rechtsgebied geen juridische
belemmeringen bestaan die de onder het aanvullende
toezicht vallende ondernemingen, met hen verbonden
ondernemingen of deelnemende ondernemingen verhinderen om onderling de informatie uit te wisselen die voor
de uitoefening van dat aanvullende toezicht relevant is.
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Artikel 6

Toegang tot informatie
1. De lidstaten bepalen dat hun bevoegde autoriteiten
die het aanvullende toezicht uitoefenen, toegang hebben
tot alle informatie die relevant is voor de uitoefening van
het toezicht op een verzekeringsonderneming die aan dat
aanvullende toezicht onderworpen is. De bevoegde autoriteiten mogen de mededeling van de vereiste informatie
alleen rechtstreeks van de in artikel 3, lid 2, bedoelde
betrokken ondernemingen verlangen wanneer die informatie wel aan de verzekeringsonderneming is gevraagd,
maar niet is verkregen.
2. De lidstaten bepalen dat hun bevoegde autoriteiten op
hun grondgebied de in lid 1 bedoelde informatie zelf, dan
wel via personen die zij daartoe aanwijzen, ter plaatse
kunnen verifiëren bij
— de aan het aanvullende toezicht onderworpen verzekeringsonderneming,
— de dochterondernemingen van deze verzekeringsonderneming,
— de moederondernemingen van deze verzekeringsonderneming,
— de dochterondernemingen van een moederonderneming van deze verzekeringsonderneming.
3. Indien de bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij de
toepassing van dit artikel in bepaalde gevallen belangrijke
informatie wensen te verifiëren betreffende een in een
andere lidstaat gelegen onderneming die een verbonden
verzekeringsonderneming, een dochteronderneming, een
moederonderneming of een dochteronderneming van een
moederonderneming van de aan het aanvullende toezicht
onderworpen verzekeringsonderneming is, verzoeken zij
de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaat om deze
verificatie uit te voeren. De autoriteiten die een dergelijk
verzoek ontvangen, moeten hieraan binnen het kader van
hun bevoegdheden gevolg geven door de verificatie zelf te
verrichten, door de verzoekende autoriteiten toestemming
te verlenen om de verificatie te verrichten, dan wel door
toe te staan dat de verificatie door een accountant of een
deskundige wordt verricht.

Artikel 7
Samenwerking tussen bevoegde autoriteiten
1. Indien verzekeringsondernemingen die in verschillende
lidstaten zijn gevestigd, rechtstreeks of middellijk verbonden zijn of een gemeenschappelijke deelnemende onderneming hebben, verstrekken de bevoegde autoriteiten van
iedere lidstaat elkaar op verzoek alle dienstige informatie
die uitoefening van het toezicht in het kader van deze
richtlijn mogelijk maakt of kan vergemakkelijken en doen
zij eigener beweging mededeling van alle informatie die
hun essentieel lijkt voor de andere bevoegde autoriteiten.

5.12.98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

2. Indien een verzekeringsonderneming en hetzij een
kredietinstelling in de zin van Richtlijn 77/780/EEG van
de Raad (1), hetzij een beleggingsonderneming in de zin
van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (2), hetzij beide,
rechtstreeks of middellijk verbonden zijn dan wel een
gemeenschappelijke deelnemende onderneming hebben,
werken de bevoegde autoriteiten nauw samen met de
autoriteiten die van overheidswege belast zijn met het
toezicht op die andere ondernemingen. Onverminderd
hun respectieve bevoegdheden verstrekken deze autoriteiten elkaar alle informatie die de vervulling van hun taak
kan vergemakkelijken, in het bijzonder in het kader van
deze richtlijn.

3. De op grond van deze richtlijn ontvangen informatie,
en met name de in deze richtlijn bedoelde uitwisseling
van informatie tussen bevoegde autoriteiten, valt onder
het beroepsgeheim als omschreven in artikel 16 van
Richtlijn 92/49/EEG en artikel 15 van Richtlijn 92/
96/EEG.

Artikel 8
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Deze transacties hebben met name betrekking op:
— leningen;
— garanties en posten buiten de balans;
— vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen
worden genomen voor de solvabiliteitsmarge;
— beleggingen;
— herverzekeringstransacties;
— overeenkomsten met betrekking tot kostentoedeling.
2. Met dat doel voor ogen verlangen de lidstaten dat de
verzekeringsonderneming ten minste eenmaal per jaar de
significante transacties als bedoeld in lid 1 aan de
bevoegde autoriteiten rapporteert.
Blijkt hieruit dat de solvabiliteit van de verzekeringsonderneming wordt of dreigt te worden ondermijnd, dan
neemt de bevoegde autoriteit passende maatregelen op
het niveau van de verzekeringsonderneming.

Artikel 9
De vereiste van aangepaste solvabiliteit

Transacties binnen een groep
1. De lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteiten
algemeen toezicht uitoefenen op transacties tussen:
a) een verzekeringsonderneming en
i)

een met de verzekeringsonderneming verbonden
onderneming,

ii)

een in de verzekeringsonderneming deelnemende
onderneming,

iii) een met een in de verzekeringsonderneming deelnemende onderneming verbonden onderneming;

1. In het in artikel 2, lid 1, bedoelde geval verlangen de
lidstaten dat er een aangepaste solvabiliteit wordt berekend overeenkomstig bijlage I.
2. Alle verbonden ondernemingen, alle deelnemende
ondernemingen en alle met een deelnemende onderneming verbonden ondernemingen worden in de in lid 1
bedoelde berekening betrokken volgens de in bijlage I
bedoelde methode.
3. Indien uit de in lid 1 bedoelde berekening blijkt dat
de aangepaste solvabiliteit negatief is, nemen de bevoegde
autoriteiten passende maatregelen op het niveau van de
betrokken verzekeringsonderneming.

b) een verzekeringsonderneming en een natuurlijke persoon die een deelneming bezit in:
i)
ii)

de verzekeringsonderneming of een met de verzekeringsonderneming verbonden onderneming,
een in de verzekeringsonderneming deelnemende
onderneming,

iii) een met een in de verzekeringsonderneming deelnemende onderneming verbonden onderneming.
(1) Eerste Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december
1977 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van
de werkzaamheden van kredietinstellingen (PB L 322 van
17.12.1977, blz. 30). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/13/EG (PB L 66 van 16.3.1996, blz. 15).
(2) Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27). Richtlijn
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/9/EG (PB L 84 van
26.3.1997, blz. 22).

Artikel 10
Herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en
verzekeringsondernemingen van een derde land
1. In het in artikel 2, lid 2, bedoelde geval verlangen de
lidstaten dat de methode van aanvullend toezicht wordt
uitgeoefend overeenkomstig bijlage II.
2. In het in artikel 2, lid 2, bedoelde geval worden alle
met de verzekeringsholding, de herverzekeringsonderneming of de verzekeringsonderneming van een derde land
verbonden ondernemingen bij de berekening betrokken
op de wijze als bedoeld in bijlage II.
3. Indien de bevoegde autoriteiten op grond van die
berekening van mening zijn dat de solvabiliteit van een
dochteronderneming van de verzekeringsholding, de herverzekeringsonderneming of de verzekeringsonderneming
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van een derde land in gevaar is of zou kunnen komen,
nemen de bevoegde autoriteiten passende maatregelen op
het niveau van die verzekeringsonderneming.
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5. Uiterlijk op 1 januari 2006 legt de Commissie aan het
Comité voor het verzekeringswezen een verslag voor over
de toepassing van deze richtlijn en, zo nodig, over de
noodzaak van verdere harmonisatie.

Artikel 11
Artikel 12

Tenuitvoerlegging

Inwerkingtreding
1. De lidstaten stellen uiterlijk op 5 juni 2000 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast die nodig zijn
om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde
bepalingen voor het eerst worden toegepast bij het toezicht op de jaarrekening voor het boekjaar dat op 1 januari 2001 begint of gedurende dat kalenderjaar.
3. Wanneer de lidstaten de in lid 1 bedoelde 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 lidstaten.
4. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 13
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 27 oktober 1998.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH
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BIJLAGE I

BEREKENING VAN DE AANGEPASTE SOLVABILITEIT VAN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

1.

KEUZE VAN DE BEREKENINGSMETHODE EN ALGEMENE BEGINSELEN
A.

De lidstaten bepalen dat de berekening van de aangepaste solvabiliteit van de in artikel 2, lid 1,
bedoelde verzekeringsondernemingen wordt uitgevoerd volgens een van de in punt 3 beschreven
methoden. Een lidstaat kan evenwel bepalen dat de bevoegde autoriteiten van de in punt 3
bedoelde methoden een andere dan de door de lidstaat gekozen methode toestaan of opleggen.

B.

Proportionaliteit
Bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming wordt het
proportionele deel van een in met haar verbonden verzekeringsondernemingen deelnemende
verzekeringsonderneming in aanmerking genomen.
Onder proportioneel deel wordt verstaan ofwel, bij toepassing van methode 1 of methode 2, het
gedeelte van het geplaatste kapitaal dat rechtstreeks of middellijk het eigendom is van de
deelnemende onderneming, ofwel, bij toepassing van methode 3, de percentages die worden
gebruikt voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening.
Ongeacht welke methode wordt toegepast, wordt echter, indien de verbonden onderneming een
dochteronderneming is en een solvabiliteitstekort vertoont, het totale solvabiliteitstekort van de
dochteronderneming in aanmerking genomen.
Ingeval de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat de aansprakelijkheid van de moederonderneming die een gedeelte van het kapitaal in eigendom heeft, strikt en ondubbelzinnig tot dat gedeelte
van het kapitaal beperkt is, kunnen deze bevoegde autoriteiten toestaan dat het solvabiliteitstekort
van de dochteronderneming evenwel op proportionele grondslag in aanmerking wordt genomen.

C.

Uitsluiting van het meermalen gebruiken van vermogensbestanddelen voor de solvabiliteitsmarge

C.1. Algemene behandeling van de vermogensbestanddelen voor de solvabiliteitsmarge
Ongeacht welke methode wordt toegepast bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van
een verzekeringsonderneming, moet worden uitgesloten dat de vermogensbestanddelen die in
aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge, meerdere malen worden gebruikt
voor de verschillende verzekeringsondernemingen die bij die berekening betrokken zijn.
Daartoe worden, voorzover de in punt 3 beschreven methoden daarin nog niet voorzien, van de
berekening van de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming uitgesloten:
— de waarde van activa van die verzekeringsonderneming die de financiering vertegenwoordigen
van vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van een van de met haar verbonden verzekeringsondernemingen;
— de waarde van activa van een verbonden verzekeringsonderneming van die verzekeringsonderneming die de financiering vertegenwoordigen van vermogensbestanddelen die in aanmerking
mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van die verzekeringsonderneming;
— de waarde van activa van een met die verzekeringsonderneming verbonden verzekeringsonderneming die de financiering vertegenwoordigen van vermogensbestanddelen die in aanmerking
mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van andere met die verzekeringsonderneming verbonden verzekeringsondernemingen.
C.2. Behandeling van bepaalde vermogensbestanddelen
Onverminderd het bepaalde in punt C.1, mogen:
— winstreserves en toekomstige winsten die gegenereerd worden in een met de verzekeringsonderneming waarvoor de aangepaste solvabiliteit wordt berekend, verbonden levensverzekeringsonderneming, en
— het geplaatste maar niet-gestorte aandelenkapitaal van een met de verzekeringsonderneming
waarvoor de aangepaste solvabiliteit wordt berekend, verbonden verzekeringsonderneming,
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alleen in de berekening worden betrokken voorzover zij in aanmerking mogen worden genomen
voor de dekking van het solvabiliteitsmargevereiste van die verbonden onderneming. Geplaatst
maar niet-gestort aandelenkapitaal dat een potentiële verplichting van de zijde van de deelnemende
onderneming vormt, wordt echter geheel van de berekening uitgesloten.
Geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal van de deelnemende verzekeringsonderneming dat
een potentiële verplichting van de zijde van een verbonden verzekeringsonderneming vormt, wordt
eveneens van de berekening uitgesloten.
Geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal van een verbonden verzekeringsonderneming dat een
potentiële verplichting van de zijde van een andere met dezelfde deelnemende verzekeringsonderneming verbonden onderneming vormt, wordt van de berekening uitgesloten.
C.3. Overdraagbaarheid
Indien de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat bepaalde andere dan de in punt C.2 bedoelde
vermogensbestanddelen die voor de solvabiliteitsmarge van een verbonden verzekeringsonderneming in aanmerking mogen worden genomen, niet effectief beschikbaar kunnen komen voor de
dekking van het solvabiliteitsmargevereiste van de deelnemende verzekeringsonderneming waarvoor de aangepaste solvabiliteit wordt berekend, mogen deze vermogensbestanddelen slechts in de
berekening worden opgenomen voorzover zij in aanmerking mogen worden genomen voor de
dekking van het solvabiliteitsmargevereiste van de verbonden onderneming.
C.4. De som van de in de punten C.2 en C.3 bedoelde vermogensbestanddelen mag het
solvabiliteitsmargevereiste van de verbonden verzekeringsonderneming niet overschrijden.
D.

Uitsluiting van het creëren van vermogensbestanddelen binnen een groep
Bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit worden buiten beschouwing gelaten de voor de
solvabiliteitsmarge in aanmerking te nemen vermogensbestanddelen die afkomstig zijn van de
wederzijdse financiering tussen de verzekeringsonderneming en:
— een daarmee verbonden onderneming,
— een daarin deelnemende onderneming,
— een andere verbonden onderneming van een van haar deelnemende ondernemingen.
Voorts worden buiten beschouwing gelaten de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen
worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van een met de verzekeringsonderneming waarvoor
de aangepaste solvabiliteit wordt berekend, verbonden verzekeringsonderneming, wanneer die
elementen afkomstig zijn van de wederzijdse financiering met een andere met die verzekeringsonderneming verbonden onderneming.
Er is met name sprake van wederzijdse financiering wanneer een verzekeringsonderneming of een
van de met haar verbonden ondernemingen houdster is van aandelen in of leningen verstrekt aan
een andere onderneming die, rechtstreeks of middellijk, houdster is van een vermogensbestanddeel
dat in aanmerking mag worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van de eerste onderneming.

E.

2.

De bevoegde autoriteiten zien erop toe dat de aangepaste solvabiliteit met dezelfde frequentie
wordt berekend als die welke geldt voor de berekening van de solvabiliteitsmarge voor verzekeringsondernemingen ingevolge de Richtlijnen 73/239/EEG en 79/267/EEG. De activa en passiva
worden gewaardeerd overeenkomstig de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG en 91/674/EEG van
de Raad (1).

TOEPASSING VAN DE BEREKENINGSMETHODEN

2.1. Verbonden verzekeringsondernemingen
De aangepaste solvabiliteit wordt berekend volgens de algemene beginselen en de methoden die in deze
bijlage zijn vastgesteld.
(1) Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van verzekeringsondernemingen (PB L 374 van 31.12.1991, blz. 7).
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Wanneer de verzekeringsonderneming meer dan één met haar verbonden verzekeringsonderneming
heeft, wordt in alle methoden de aangepaste solvabiliteit berekend door elk van deze verbonden
verzekeringsondernemingen te integreren.
Zijn er opeenvolgende deelnemingen (een verzekeringsonderneming is, bijvoorbeeld, deelnemende
onderneming in een andere verzekeringsonderneming die op haar beurt deelnemende onderneming is in
een verzekeringsonderneming), dan wordt de aangepaste solvabiliteit berekend voor iedere deelnemende
verzekeringsonderneming die ten minste één verbonden verzekeringsonderneming heeft.
De lidstaten kunnen ervan afzien de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming te
berekenen:
— wanneer het gaat om een met een andere, in dezelfde lidstaat toegelaten verzekeringsonderneming
verbonden onderneming en wanneer deze verbonden onderneming in aanmerking wordt genomen
bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van de deelnemende verzekeringsonderneming,
of
— wanneer het gaat om een met een verzekeringsholding of een herverzekeringsonderneming verbonden onderneming met hoofdkantoor in dezelfde lidstaat als de verzekeringsonderneming, en indien
deze verzekeringsholding of herverzekeringsonderneming en deze verbonden verzekeringsonderneming in aanmerking worden genomen bij de uitgevoerde berekening.
De lidstaten kunnen ook ervan afzien de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming te
berekenen wanneer het gaat om een met een andere verzekeringsonderneming, een herverzekeringsonderneming of een verzekeringsholding verbonden verzekeringsonderneming met hoofdkantoor in een
andere lidstaat, indien de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten overeengekomen zijn de
uitoefening van het aanvullende toezicht aan de bevoegde autoriteit van die andere lidstaat toe te
vertrouwen.
In alle gevallen mag de afwijking slechts worden toegestaan indien de vermogensbestanddelen die in
aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van de bij de berekening betrokken
verzekeringsondernemingen, ten genoegen van de bevoegde autoriteiten, adequaat over voornoemde
ondernemingen verdeeld zijn.
De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer een verbonden verzekeringsonderneming haar hoofdkantoor
heeft in een andere lidstaat dan de verzekeringsonderneming waarvoor de aangepaste solvabiliteit
wordt berekend, bij de berekening met betrekking tot de verbonden verzekeringsonderneming rekening
wordt gehouden met de solvabiliteitspositie zoals die door de bevoegde autoriteiten van die andere
lidstaat wordt beoordeeld.

2.2. Verbonden herverzekeringsondernemingen
Bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van een in een herverzekeringsonderneming deelnemende verzekeringsonderneming wordt deze verbonden herverzekeringsonderneming, louter voor de
berekening, op soortgelijke wijze behandeld als een verbonden verzekeringsonderneming, waarbij de
algemene beginselen en de methoden van deze bijlage worden toegepast.
Daartoe wordt een theoretisch solvabiliteitsvereiste berekend voor iedere verbonden herverzekeringsonderneming, volgens dezelfde regels als die van artikel 16, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn
73/239/EEG of in artikel 19 van Richtlijn 79/267/EEG. Mochten die regels echter zeer moeilijk
toepasbaar zijn, dan kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat het theoretische solvabiliteitsvereiste
voor levensverzekering wordt berekend op grond van het eerste resultaat als bedoeld in artikel 16, lid
3, van Richtlijn 73/239/EEG. Dezelfde bestanddelen als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Richtlijn
73/239/EEG of in artikel 18 van Richtlijn 79/267/EEG mogen in aanmerking worden genomen voor de
theoretische solvabiliteitsmarge. De activa en passiva worden gewaardeerd overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijnen en van Richtlijn 91/674/EEG.

2.3. Verzekeringstussenholding
Bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming met een deelneming
in een verzekeringsonderneming of in een herverzekeringsonderneming of in een verzekeringsonderneming van een derde land, middels een verzekeringsholding, wordt rekening gehouden met de positie van
de verzekeringstussenholding. Louter voor deze berekening, die wordt uitgevoerd overeenkomstig de
algemene beginselen en de methoden die in deze bijlage omschreven zijn, wordt deze verzekeringsholding behandeld als betrof het een verzekeringsonderneming die onderworpen was aan een solvabiliteitsvereiste gelijk aan nul en aan dezelfde voorwaarden als die van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
73/239/EEG of in artikel 18 van Richtlijn 79/267/EEG wat betreft de vermogensbestanddelen voor de
solvabiliteitsmarge.
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2.4. Verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen met hoofdkantoor in derde landen
A. Verbonden verzekeringsondernemingen van een derde land
Bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van een deelnemende verzekeringsonderneming in
een verzekeringsonderneming van een derde land, wordt deze laatste, louter voor de berekening, op
soortgelijke wijze behandeld als een verbonden verzekeringsonderneming, waarbij de algemene
beginselen en methoden van deze bijlage worden toegepast.
Wanneer het derde land waar deze verbonden onderneming haar hoofdkantoor heeft, haar
onderwerpt aan een vergunning en aan ten minste een soortgelijk solvabiliteitsvereiste als dat van
Richtlijn 73/239/EEG of Richtlijn 79/267/EEG, gelet op de vermogensbestanddelen ter dekking van
dat vereiste, kunnen de lidstaten evenwel bepalen dat bij de berekening met betrekking tot deze
laatste onderneming rekening wordt gehouden met het solvabiliteitsvereiste en met de voor het
nakomen van dat vereiste in aanmerking komende vermogensbestanddelen, als voorgeschreven door
het betrokken derde land.
B. Verbonden herverzekeringsondernemingen van een derde land
Niettegenstaande punt 2.2 kunnen de lidstaten bij de berekening van de aangepaste solvabiliteit van
een deelnemende verzekeringsonderneming in een herverzekeringsonderneming met hoofdkantoor in
een derde land en onder voorbehoud van dezelfde voorwaarden als die van punt A, tweede alinea,
bepalen dat bij de berekening met betrekking tot deze laatste onderneming rekening wordt
gehouden met het vereiste inzake het eigen vermogen en met de voor het nakomen van dit vereiste
in aanmerking komende vermogensbestanddelen, als voorgeschreven door het betrokken derde land.
Wanneer dergelijke bepalingen alleen gelden voor de verzekeringsondernemingen van dit derde land,
kunnen het theoretische vereiste inzake het eigen vermogen van de verbonden herverzekeringsonderneming en de voor het nakomen van dit theoretische vereiste in aanmerking te nemen vermogensbestanddelen worden berekend alsof het ging om een verbonden verzekeringsonderneming van dit
derde land.
2.5. Niet beschikbaar zijn van noodzakelijke informatie
Wanneer de bevoegde autoriteiten om enigerlei reden niet beschikken over de informatie die nodig is
voor de berekening van de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming met betrekking tot
een verbonden onderneming met hoofdkantoor in een lidstaat of in een derde land, wordt de
boekwaarde van deze onderneming in de deelnemende verzekeringsonderneming in mindering gebracht
op de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de aangepaste
solvabiliteitsmarge. In dat geval worden aan deze deelneming verbonden stille meerwaarden niet als
vermogensbestanddeel dat in aanmerking mag worden genomen voor de aangepaste solvabiliteitsmarge,
aanvaard.

3.

BEREKENINGSWIJZEN
Methode 1: Aftrek en aggregatie
De aangepaste solvabiliteit van de deelnemende verzekeringsonderneming is het verschil tussen:
i) de som van:
a) de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van de deelnemende verzekeringsonderneming, en
b) het proportionele deel van de deelnemende verzekeringsonderneming in de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van de verbonden
verzekeringsonderneming,
en
ii) de som van:
a) de boekwaarde van de verbonden verzekeringsonderneming in de deelnemende verzekeringsonderneming,
b) het solvabiliteitsvereiste van de deelnemende verzekeringsonderneming, en
c) het proportionele deel van het solvabiliteitsvereiste van de verbonden verzekeringsonderneming.
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Wanneer de deelneming in de verbonden verzekeringsonderneming geheel of ten dele bestaat in de
vorm van middellijke eigendom, dan wordt in punt ii) a) de waarde van die middellijke eigendom
meegenomen, met inachtneming van de desbetreffende successieve interesten, en worden in de punten i)
b) en ii) c) meegenomen de overeenkomstige proportionele delen van, respectievelijk, de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge van de verbonden
verzekeringsonderneming en het solvabiliteitsvereiste van de verbonden verzekeringsonderneming.

Methode 2: Aftrek van een vereiste
De aangepaste solvabiliteit van de deelnemende verzekeringsonderneming is het verschil tussen:
— de som van de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de
solvabiliteitsmarge van de deelnemende verzekeringsonderneming,
en
— de som van
a) het solvabiliteitsvereiste van de deelnemende verzekeringsonderneming, en
b) het proportionele deel van het solvabiliteitsvereiste van de verbonden verzekeringsonderneming.
Voor de waardering van de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de
solvabiliteitsmarge, worden deelnemingen in de zin van deze richtlijn gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode, overeenkomstig de optie bedoeld in artikel 59, lid 2, onder b), van Richtlijn
78/660/EEG.

Methode 3: Methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen
De aangepaste solvabiliteit van de deelnemende verzekeringsonderneming wordt berekend aan de hand
van de geconsolideerde jaarrekeningen. De aangepaste solvabiliteit van de deelnemende verzekeringsonderneming is het verschil tussen de vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden
genomen voor de solvabiliteitsmarge berekend op basis van de geconsolideerde gegevens en
a) hetzij de som van het solvabiliteitsvereiste van de deelnemende verzekeringsonderneming en het
proportionele deel van de solvabiliteitsvereisten van de verbonden verzekeringsondernemingen dat
overeenstemt met de percentages die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen in
aanmerking genomen zijn,
b) hetzij het solvabiliteitsvereiste dat op basis van de geconsolideerde gegevens berekend is.
De Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG en 91/674/EEG zijn van toepassing voor de berekening van de
vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge en van
het solvabiliteitsvereiste op basis van de geconsolideerde gegevens.

BIJLAGE II

AANVULLEND TOEZICHT VOOR VERZEKERINGSONDERNEMINGEN DIE
DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN VAN EEN VERZEKERINGSHOLDING, EEN
HERVERZEKERINGSONDERNEMING OF EEN VERZEKERINGSONDERNEMING VAN
DERDE LAND

EEN

1. In het geval van meerdere in artikel 2, lid 2, bedoelde verzekeringsondernemingen die dochterondernemingen zijn van een verzekeringsholding, een herverzekeringsonderneming of een verzekeringsonderneming van een derde land en die in verschillende lidstaten gevestigd zijn, zorgen de bevoegde
autoriteiten ervoor dat de in deze bijlage beschreven methode coherent wordt toegepast.
De bevoegde autoriteiten oefenen het aanvullende toezicht uit met dezelfde frequentie als die welke geldt
voor de berekening van de solvabiliteitsmarge voor verzekeringsondernemingen overeenkomstig de
Richtlijnen 73/239/EEG en 79/267/EEG.
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2. De lidstaten kunnen ervan afzien de aangepaste solvabiliteit van een verzekeringsonderneming overeenkomstig deze bijlage te berekenen:
— indien deze verzekeringsonderneming een met een andere verzekeringsonderneming verbonden
onderneming is en indien zij in aanmerking wordt genomen bij de overeenkomstig deze bijlage voor
die andere onderneming uitgevoerde berekening;
— indien deze verzekeringsonderneming en een of meer andere, in dezelfde lidstaat toegelaten
verzekeringsondernemingen als moederonderneming dezelfde verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van een derde land hebben en indien de eerstgenoemde
verzekeringsonderneming in aanmerking wordt genomen bij de overeenkomstig deze bijlage voor een
van die andere ondernemingen uitgevoerde berekening;
— indien deze verzekeringsonderneming en een of meer andere, in andere lidstaten toegelaten verzekeringsondernemingen als moederonderneming dezelfde verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van een derde land hebben en er overeenkomstig artikel 4, lid 2,
een overeenkomst is gesloten waarbij de uitoefening van het aanvullende toezicht als bedoeld in deze
bijlage is toegewezen aan de toezichthoudende autoriteiten van een andere lidstaat.
In het geval van opeenvolgende deelnemingen (bijvoorbeeld een verzekeringsholding of een herverzekeringsonderneming die zelf eigendom is van een verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming of
verzekeringsonderneming van een derde land) hoeven de lidstaten de berekeningen van deze bijlage
slechts toe te passen ten aanzien van de uiteindelijke moeder van de verzekeringsonderneming die als
verzekeringsholding, herverzekeringsonderneming of verzekeringsonderneming van een derde land is aan
te merken.
3. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat ten aanzien van de verzekeringsholding, de herverzekeringsonderneming of de verzekeringsonderneming van een derde land soortgelijke berekeningen worden
uitgevoerd als die welke in bijlage I zijn omschreven.
Dit betekent dat de in bijlage I beschreven algemene beginselen en methoden worden toegepast ten
aanzien van de verzekeringsholding, de herverzekeringsonderneming of de verzekeringsonderneming van
een derde land.
Louter voor deze berekening wordt deze moederonderneming behandeld als betrof het een verzekeringsonderneming die onderworpen was aan:
— een solvabiliteitsvereiste gelijk aan nul wanneer het een verzekeringsholding betreft;
— een theoretisch solvabiliteitsvereiste als bedoeld in punt 2.2 van bijlage I, wanneer het een
herverzekeringsonderneming betreft, of als bedoeld in punt 2.4.B van bijlage I, wanneer het gaat om
een herverzekeringsonderneming met hoofdkantoor in een derde land,
— een solvabiliteitsvereiste bepaald volgens de beginselen van punt 2.4.A van bijlage I, wanneer het een
verzekeringsonderneming van een derde land betreft,
en gelden voor deze moederonderneming dezelfde voorwaarden als die van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 73/239/EEG of artikel 18 van Richtlijn 79/267/EEG wat betreft de vermogensbestanddelen die
in aanmerking worden genomen voor de solvabiliteitsmarge.
4. Niet-beschikbaarheid van noodzakelijke informatie
Wanneer de bevoegde autoriteiten om enigerlei reden niet beschikken over voor de berekening
overeenkomstig deze bijlage noodzakelijke informatie betreffende een verbonden onderneming met
hoofdkantoor in een lidstaat of in een derde land, wordt de boekwaarde van deze onderneming in de
deelnemende onderneming in mindering gebracht op de vermogensbestanddelen die in aanmerking
mogen worden genomen voor de berekening overeenkomstig deze bijlage. In dat geval worden aan deze
deelneming verbonden stille meerwaarden niet als vermogensbestanddeel dat in aanmerking mag worden
genomen voor deze berekening, aanvaard.
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RICHTLIJN 98/81/EG VAN DE RAAD
van 26 oktober 1998
tot wijziging van Richtlijn 90/219/EEG inzake het ingeperkt gebruik van genetisch
gemodificeerde micro-organismen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Overwegende dat GGM’s die worden verwijderd
zonder dat is gezorgd voor passende voorschriften
voor specifieke inperkingsmaatregelen om het contact van die micro-organismen met de bevolking in
het algemeen en het milieu te beperken, niet binnen
de werkingssfeer van deze richtlijn vallen; dat
andere communautaire wetgeving zoals Richtlijn
90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake
de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (4) van toepassing
kan zijn;

(6)

Overwegende dat afwijkingen krachtens de onderhavige richtlijn geen afwijkingen inhouden krachtens eventueel toepasselijke andere communautaire
wetgeving zoals Richtlijn 90/220/EEG;

(7)

Overwegende dat bij alle activiteiten met GGM’s
de beginselen van de goede microbiologische praktijk en goede gezondheid en veiligheid op het werk
moeten worden toegepast overeenkomstig de relevante bepalingen van de communautaire wetgeving;

(8)

Overwegende dat de inperkings- en andere beschermingsmaatregelen met betrekking tot ingeperkt
gebruik regelmatig opnieuw bezien moeten worden;

(9)

Overwegende dat personen die bij ingeperkt
gebruik werkzaam zijn, geraadpleegd moeten worden overeenkomstig de voorschriften van de desbetreffende communautaire wetgeving, met name
Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG) (5);

(10)

Overwegende dat in Richtlijn 90/219/EEG van de
Raad (6) zwakke punten zijn vastgesteld; dat de
administratieve procedures en kennisgevingseisen
moeten zijn afgestemd op het met ingeperkt
gebruik gepaard gaande risico;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),
(1)

(2)

(3)

(4)

Overwegende dat het optreden van de Gemeenschap op milieugebied krachtens het Verdrag
berust op het beginsel van preventief handelen en
tot doel heeft het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, alsmede de gezondheid van
de mens te beschermen;
Overwegende dat alle vormen van ingeperkt
gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM’s) op basis van het daaraan verbonden risico voor de gezondheid van de mens en
voor het milieu moeten worden ingedeeld; dat deze
indeling moet aansluiten bij de internationale praktijk en gebaseerd moet zijn op een risicoanalyse;
Overwegende dat om een hoog veiligheidsniveau te
garanderen de op ingeperkt gebruik toegepaste
inperkings- en andere beschermingsmaatregelen
moeten overeenkomen met de klasse waartoe het
ingeperkt gebruik behoort; dat in geval van twijfel
de bij de eerstvolgende hogere klasse behorende
inperkings- en andere beschermingsmaatregelen
moeten worden toegepast totdat afdoende is aangetoond dat minder stringente maatregelen gerechtvaardigd zijn;
Overwegende dat passende maatregelen moeten
worden vastgesteld en toegepast voor de controle
op de verwijdering van materiaal afkomstig van het
ingeperkt gebruik van GGM’s;

(1) PB C 356 van 22.11.1997, blz. 14, en PB C 369 van
6.12.1997, blz. 12.
(2) PB C 295 van 7.10.1996, blz. 52.
(3) Advies van het Europees Parlement van 12 maart 1997 (PB
C 115 van 14.4.1997, blz. 59), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 16 december 1997 (PB C 62 van
26.2.1998, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van
16 juni 1998 (PB C 210 van 6.7.1998).

(4) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 97/35/EG van de Commissie (PB L 169 van
27.6.1997, blz. 72).
(5) PB L 374 van 31.12.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/59/EG van de Commissie (PB L 282 van
15.10.1997, blz. 33).
(6) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 94/51/EG van de Commissie (PB L 297 van
18.11.1994, blz. 29).
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(11)

Overwegende dat Richtlijn 90/219/EEG onvoldoende mogelijkheden bood voor aanpassing aan
de vooruitgang van de techniek; dat de technische
gedeelten van de richtlijn aan de vooruitgang van
de techniek moeten worden aangepast;

opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt en waarbij specifieke
inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het
contact van die micro-organismen met de bevolking in het algemeen en het milieu te beperken;

(12)

Overwegende dat het voor de uitvoering van Richtlijn 90/219/EEG beter is een lijst van GGM’s op te
nemen die geen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu; dat deze GGM’s
moeten voldoen aan bepaalde criteria om als veilig
te kunnen worden beschouwd;

d) „ongeval”: elk incident tijdens het ingeperkt
gebruik waarbij onbedoeld een significante hoeveelheid GGM’s vrijkomt waardoor de menselijke
gezondheid of het milieu onmiddellijk of op termijn in gevaar kan worden gebracht;

(13)

Overwegende dat, gezien de snelheid van ontwikkelingen in de biotechnologie, de aard van de vast
te stellen criteria en het beperkte toepassingsgebied
van deze lijst, deze criteria door de Raad zouden
moeten worden vastgesteld en herzien;

(14)

(15)

e) „gebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor het ingeperkt gebruik
van GGM’s;
f) „kennisgeving”: het indienen van documenten met
de vereiste gegevens bij de bevoegde instantie van
een lidstaat.

Overwegende dat thans aanzienlijke ervaring en
kennis zijn verkregen over de met het ingeperkt
gebruik van GGM’s gepaard gaande risico’s;

Artikel 3

Overwegende dat Richtlijn 90/219/EEG bijgevolg
dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

Onverminderd artikel 5, lid 1, is deze richtlijn niet
van toepassing:

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 90/219/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. De artikelen 2 tot en met 16 worden vervangen
door:
„Artikel 2

— indien de genetische modificatie wordt verkregen
door middel van de in bijlage II, deel A, genoemde
technieken/methoden;
— op ingeperkt gebruik van uitsluitend typen van
GGM’s die voldoen aan de criteria die worden
genoemd in bijlage II, deel B, waarmee wordt
vastgesteld dat zij onschadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Deze typen van
GGM’s worden opgesomd in bijlage II, deel C.
Artikel 4

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „micro-organisme”: elke cellulaire of niet-cellulaire microbiologische entiteit met het vermogen
tot replicatie of tot overbrenging van genetisch
materiaal, met inbegrip van virussen, viroïden,
dierlijke en plantencellen in cultuur;

Artikel 5, lid 3, artikel 5, lid 6, en de artikelen 6 tot
en met 12 zijn niet van toepassing op het transport
van GGM’s over de weg, per spoor, over de binnenwateren, over zee of door de lucht.

b) „genetisch
gemodificeerd
micro-organisme”
(GGM): een micro-organisme waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze die van
nature door voortplanting en/of natuurlijke
recombinatie niet plaatsvindt.

Deze richtlijn is niet van toepassing op de opslag, de
kweek, het transport, de vernietiging, de verwijdering
of het gebruik van GGM’s die op de markt zijn
gebracht overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de
Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het
milieu (*) of krachtens andere communautaire wetgeving die voorziet in een specifieke milieurisicobeoordeling die vergelijkbaar is met die van Richtlijn 90/
220/EEG, op voorwaarde dat het ingeperkt gebruik in
overeenstemming is met de eventueel aan de toestemming tot het in de handel brengen verbonden voorwaarden.

Volgens deze definitie:
i) vindt in elk geval genetische modificatie plaats
indien een van de in bijlage I, deel A,
genoemde technieken wordt toegepast;
ii) worden de in bijlage I, deel B, genoemde
technieken niet beschouwd als technieken die
tot genetische modificatie leiden;
c) „ingeperkt gebruik”: elke activiteit waarbij microorganismen genetisch worden gemodificeerd of
waarbij dergelijke GGM’s worden gekweekt,

(*) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/35/EG van de Commissie (PB L 169 van 27.6.1997, blz. 72).
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Artikel 5
1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van eventuele schadelijke gevolgen van het ingeperkt gebruik
van GGM’s voor de menselijke gezondheid en het
milieu.
2. Daartoe moet de gebruiker een analyse maken van
de risico’s voor de menselijke gezondheid en het
milieu die eventueel aan het ingeperkt gebruik verbonden zijn, waarbij hij minimaal gebruikmaakt van
de beoordelingselementen en de procedure die beschreven zijn in bijlage III, onder A en B.
3. De in lid 2 bedoelde analyse moet via de procedure van bijlage III leiden tot de definitieve indeling in
vier klassen van het ingeperkt gebruik. Dit resulteert
in de toekenning van inperkingsniveaus overeenkomstig artikel 6:
Klasse 1:

Klasse 2:

Activiteiten die geen of een verwaarloosbaar risico inhouden, dat wil zeggen activiteiten waarvoor inperkingsniveau 1 een passende bescherming biedt
voor de menselijke gezondheid en het
milieu.
Activiteiten die weinig risico inhouden,
dat wil zeggen activiteiten waarvoor
inperkingsniveau 2 een passende bescherming biedt voor de menselijke
gezondheid en het milieu.

Klasse 3:

Activiteiten die enig risico inhouden,
dat wil zeggen activiteiten waarvoor
inperkingsniveau 3 een passende bescherming biedt voor de menselijke
gezondheid en het milieu.

Klasse 4:

Activiteiten die veel risico inhouden,
dat wil zeggen activiteiten waarvoor
inperkingsniveau 4 een passende bescherming biedt voor de menselijke
gezondheid en het milieu.

4. Wanneer twijfel bestaat welke klasse passend is
voor het voorgestelde ingeperkt gebruik, worden de
strengste beschermingsmaatregelen toegepast, tenzij in
overleg met de bevoegde instantie wordt vastgesteld
dat afdoende is aangetoond dat minder stringente
maatregelen gerechtvaardigd zijn.
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6. De gebruiker dient een verslag van deze analyse te
bewaren en dit in een passende vorm ter beschikking
van de bevoegde instantie te stellen, hetzij als onderdeel van de kennisgeving bedoeld in de artikelen 7, 9
en 10, hetzij op verzoek.
Artikel 6
1. Behalve wanneer in bijlage IV, punt 2, andere
maatregelen worden toegestaan, past de gebruiker de
algemene beginselen en de relevante inperkings- en
andere beschermingsmaatregelen van bijlage IV toe
die overeenstemmen met de klasse van het ingeperkt
gebruik, teneinde de blootstelling van de werkplek en
het milieu aan GGM’s tot het laagste redelijkerwijs
haalbare niveau te beperken en een hoog veiligheidsniveau te garanderen.
2. De in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse en de
toegepaste inperkings- en andere beschermingsmaatregelen worden regelmatig opnieuw bezien, en wel
onmiddellijk indien:
a) de toegepaste inperkingsmaatregelen niet langer
passend zijn of de klasse waarin het ingeperkt
gebruik is ingedeeld, niet langer juist is; of
b) er redenen zijn te vermoeden dat de analyse, in het
licht van nieuwe wetenschappelijke of technische
kennis, niet langer passend is.

Artikel 7
Wanneer in een installatie voor het eerst een ingeperkt
gebruik plaatsvindt, is de gebruiker gehouden tevoren
bij de bevoegde instantie een kennisgeving in te dienen die minimaal de in bijlage V, deel A, genoemde
informatie bevat.

Artikel 8
Zodra de in artikel 7 bedoelde kennisgeving is ingediend, mag vervolgens zonder verdere kennisgeving
ingeperkt gebruik van klasse 1 plaatsvinden. Gebruikers van GGM’s zijn bij ingeperkt gebruik van klasse
1 gehouden van elke analyse als bedoeld in artikel 5,
lid 6, een verslag bij te houden en dit op verzoek ter
beschikking van de bevoegde instantie te stellen.

Artikel 9
5. Bij de in lid 2 bedoelde analyse wordt in het
bijzonder rekening gehouden met het aspect van de
afvoer van de afvalstoffen en van het afvalwater. Ter
bescherming van de menselijke gezondheid en het
milieu moeten zo nodig de vereiste veiligheidsmaatregelen worden toegepast.

1. Wanneer in een overeenkomstig artikel 7 aangemelde installatie al dan niet voor het eerst ingeperkt
gebruik van klasse 2 plaatsvindt, dient tevoren een
kennisgeving te worden ingediend die de in bijlage V,
deel B, genoemde informatie bevat.
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2. Als voor de installatie al eerder een kennisgeving
van ingeperkt gebruik van klasse 2 of hoger is ingediend en als is voldaan aan de daarmee verband
houdende eisen voor toestemming, kan onmiddellijk
na de indiening van de nieuwe kennisgeving met
ingeperkt gebruik van klasse 2 worden begonnen.

De indiener kan ook zelf de bevoegde instantie om
een besluit inzake formele toestemming verzoeken.
Dat besluit moet uiterlijk 45 dagen na de kennisgeving worden genomen.
3. Indien voor de installatie niet eerder een kennisgeving van ingeperkt gebruik van klasse 2 of hoger is
ingediend, mag, als de bevoegde instantie geen
bezwaar kenbaar heeft gemaakt, met ingeperkt
gebruik van klasse 2 worden begonnen 45 dagen na
de indiening van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, of
eerder als de bevoegde instantie daarmee instemt.
Artikel 10
1. Wanneer in een overeenkomstig artikel 7 aangemelde installatie al dan niet voor het eerst ingeperkt
gebruik van klasse 3 of klasse 4 plaatsvindt, dient
tevoren een kennisgeving te worden ingediend die de
in bijlage V, deel C, genoemde informatie bevat.
2. Met ingeperkt gebruik van klasse 3 of hoger mag
niet worden begonnen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie die
haar besluit schriftelijk meedeelt:
a) uiterlijk 45 dagen na indiening van de nieuwe
kennisgeving, in het geval van een installatie waarvoor al eerder een kennisgeving is ingediend van
ingeperkt gebruik van klasse 3 of hoger en indien
is voldaan aan daarmee verband houdende eisen
voor toestemming voor dezelfde of een hogere
klasse dan die van het ingeperkt gebruik waarmee
men voornemens is te beginnen;
b) uiterlijk 90 dagen na indiening van de kennisgeving, in de overige gevallen.
Artikel 11
1. De lidstaten wijzen de instantie of instanties aan
die bevoegd is (zijn) voor de uitvoering van de uit
hoofde van deze richtlijn genomen maatregelen en
voor het ontvangen en het bevestigen van de ontvangst van de in artikel 7, 9 en 10 bedoelde kennisgeving.
2. De bevoegde instantie onderzoekt of de kennisgeving aan de eisen van deze richtlijn voldoet, of de
verstrekte gegevens juist en volledig zijn, of de in
artikel 5, lid 2, bedoelde analyse en de klasse van
ingeperkt gebruik correct zijn en, zo nodig, of de
inperkings- en andere beschermingsmaatregelen, het
afvalbeheer en de rampenbestrijding passend zijn.
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3. Zo nodig kan de bevoegde instantie:
a) de gebruiker verzoeken nadere informatie te verstrekken of de omstandigheden van het voorgestelde ingeperkte gebruik dan wel de klasse
waarin dit is ingedeeld, te wijzigen. In dit geval
kan de bevoegde instantie eisen dat niet met het
voorgestelde ingeperkte gebruik wordt begonnen
of het lopende ingeperkte gebruik wordt geschorst
of beëindigd totdat de bevoegde instantie dit ingeperkte gebruik op basis van de nadere informatie
of de gewijzigde omstandigheden heeft goedgekeurd;
b) aan het ingeperkt gebruik een tijdslimiet of
bepaalde specifieke voorwaarden verbinden.

4. Voor de berekening van de in de artikelen 9 en 10
genoemde termijnen wordt geen rekening gehouden
met de termijnen gedurende welke de bevoegde
instantie:
— wacht op nadere informatie waarom zij de kennisgever overeenkomstig lid 3, onder a), eventueel
heeft verzocht; of
— overeenkomstig artikel 13 een openbaar onderzoek verricht of het publiek raadpleegt.

Artikel 12

Indien de gebruiker de beschikking krijgt over nieuwe
terzake doende gegevens of het ingeperkte gebruik
wijzigt op een manier die aanzienlijke consequenties
kan hebben voor de risico’s die daaraan zijn verbonden, wordt de bevoegde instantie zo spoedig mogelijk
op de hoogte gesteld en de kennisgeving krachtens de
artikelen 7, 9 en 10 gewijzigd.

Indien de bevoegde instantie nadien de beschikking
krijgt over gegevens die aanzienlijke consequenties
kunnen hebben voor de risico’s die aan het ingeperkte
gebruik verbonden zijn, kan de bevoegde instantie van
de gebruiker eisen het ingeperkte gebruik te schorsen
of te beëindigen of de omstandigheden ervan te wijzigen.

Artikel 13

Onverminderd artikel 19 kan een lidstaat, wanneer hij
zulks passend acht, voorschrijven dat het publiek
wordt geraadpleegd over sommige aspecten van het
voorgestelde ingeperkt gebruik.
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Artikel 14

Artikel 16

De bevoegde instanties dragen er zorg voor dat,
alvorens een ingeperkt gebruik begint:

1. De lidstaten moeten:

a) een rampenplan voor ingeperkt gebruik wordt
opgesteld, indien het falen van de inperkingsmaatregelen hetzij onmiddellijk, hetzij op termijn kan
resulteren in ernstig gevaar voor personen
buiten de installatie en/of voor het milieu, tenzij
een dergelijk rampenplan is opgesteld uit hoofde
van andere communautaire wetgeving;
b) op passende wijze informatie over de rampenplannen met inbegrip van de desbetreffende veiligheidsmaatregelen wordt verschaft aan de instanties en
autoriteiten die met de gevolgen van een ongeval
kunnen worden geconfronteerd, en wel zonder dat
daartoe een verzoek hunnerzijds noodzakelijk is.
Deze informatie wordt met de nodige regelmaat
bijgewerkt. Deze informatie wordt tevens ter
beschikking van het publiek gesteld.
De betrokken lidstaten verstrekken aan de andere
betrokken lidstaten gelijktijdig dezelfde informatie als
aan hun eigen onderdanen, zulks als uitgangspunt
voor het noodzakelijke overleg in het kader van hun
bilaterale betrekkingen.
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a) over de voorgestelde uitvoering van rampenplannen overleg plegen met andere lidstaten die bij een
ongeval kunnen worden getroffen;
b) de Commissie zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen van elk ongeval dat onder deze richtlijn
valt en hierbij gedetailleerde gegevens verstrekken
over de omstandigheden van het ongeval, de identiteit en kwantiteit van de betrokken GGM’s, de
getroffen maatregelen en de effectiviteit daarvan,
alsmede een analyse van het ongeval die vergezeld
gaat van aanbevelingen om de gevolgen ervan te
beperken en soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.

2. De Commissie stelt in overleg met de lidstaten een
procedure vast voor de uitwisseling van de in lid 1
bedoelde informatie. Ook legt zij een register aan van
de ongevallen die zich hebben voorgedaan en die
onder deze richtlijn vallen, met de ongevalsanalyses,
de opgedane ervaring en de maatregelen die zijn
getroffen om dergelijke ongevallen in de toekomst te
voorkomen; dit register staat ter beschikking van de
lidstaten.”.

Artikel 15
1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de gebruiker bij een ongeval de
in artikel 11 bedoelde bevoegde instantie daarvan
onmiddellijk op de hoogte stelt en de volgende informatie verstrekt:

2. De artikelen 18, 19 en 20 worden vervangen door:

„Artikel 18

— de omstandigheden van het ongeval;
— de identiteit en kwantiteit van de betrokken
GGM’s;
— alle benodigde gegevens voor de inschatting van
de effecten van het ongeval op de volksgezondheid
en het milieu;
— de getroffen maatregelen.
2. Wanneer informatie is verstrekt uit hoofde van
lid 1:

1. De lidstaten zenden de Commissie aan het einde
van elk jaar een samenvattend verslag toe over het
ingeperkt gebruik van klasse 3 en klasse 4 waarvan in
dat jaar krachtens artikel 10 kennisgeving is gedaan,
inclusief de beschrijving van de aard, het doel en de
risico’s van dit ingeperkt gebruik.

2. Om de drie jaar en voor het eerst op 5 juni 2003
sturen de lidstaten de Commissie een samenvattend
verslag toe van de ervaringen die zij met deze richtlijn
hebben opgedaan.

— zorgen de lidstaten ervoor dat alle nodige maatregelen worden genomen en waarschuwen zij
onmiddellijk alle lidstaten die door het ongeval
kunnen worden getroffen;

3. Om de drie jaar en voor het eerst op 5 juni 2004
publiceert de Commissie een samenvatting van de in
lid 2 bedoelde verslagen.

— verzamelen de lidstaten waar mogelijk de benodigde informatie voor een volledige analyse van
het ongeval en doen zij zo nodig aanbevelingen
om soortgelijke ongevallen in de toekomst te
voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

4. De Commissie mag algemene statistische informatie publiceren over de toepassing van deze richtlijn en
aanverwante kwesties, mits daarin geen gegevens
voorkomen die de concurrentiepositie van een gebruiker kunnen schaden.
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Artikel 19
1. Wanneer de openbaarmaking ervan gevolgen heeft
voor een of meer van de in artikel 3, lid 2, van
Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990
inzake de vrije toegang tot milieu-informatie (*)
genoemde punten kan de kennisgever aangeven dat
bepaalde informatie in een op grond van deze richtlijn
ingediende kennisgeving vertrouwelijk moet worden
behandeld. In dit geval moeten aantoonbare redenen
worden aangevoerd.
2. De bevoegde instantie besluit na overleg met de
kennisgever welke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en brengt de kennisgever op de hoogte
van haar besluit.
3. De vertrouwelijkheid is in geen geval van toepassing op de volgende informatie, wanneer deze overeenkomstig de artikelen 7, 9 of 10 wordt gegeven:
— de algemene karakteristieken van de GGM’s,
naam en adres van de kennisgever en de plaats
van gebruik;
— de klasse van ingeperkt gebruik en de inperkingsmaatregelen;
— de conclusies met betrekking tot de te verwachten
effecten, met name de schadelijke gevolgen voor
de menselijke gezondheid en het milieu.
4. De Commissie en de bevoegde instanties geven
aan derden geen informatie door ten aanzien waarvan
overeenkomstig lid 2 tot vertrouwelijke behandeling
besloten is en waarvan krachtens deze richtlijn kennis
is gegeven of die krachtens deze richtlijn anderszins is
verstrekt; ook dienen zij de rechten inzake de intellectuele eigendom van de ontvangen gegevens te beschermen.
5. Wanneer de kennisgever, om welke reden dan
ook, zijn kennisgeving intrekt, moet de bevoegde
instantie de vertrouwelijkheid van de verschafte informatie respecteren.
(*) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.
Artikel 20
Over de wijzigingen die nodig zijn om bijlage II, deel
A, en de bijlagen III tot en met V aan te passen aan
de technische vooruitgang en om bijlage II, deel C aan
te passen, wordt besloten volgens de procedure van
artikel 21.”.
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3. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 20 bis
Uiterlijk op 5 december 2000 wordt bijlage II, deel B,
met de criteria voor de opneming van typen van
genetisch gemodificeerde micro-organismen in bijlage
II, deel C, op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aangenomen door
de Raad. Wijzigingen van bijlage II, deel B, worden
op voorstel van de Commissie met eenparigheid van
stemmen aangenomen door de Raad.”.
4. De bijlagen worden vervangen door de bijlagen bij
deze richtlijn.

Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18
maanden na haar inwerkingtreding aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld voor de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 26 oktober 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL

5.12.98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE

„BIJLAGE I

DEEL A
Technieken van genetische modificatie bedoeld in artikel 2, onder b), i), zijn onder meer:
1. recombinant-nucleïnezuurtechnieken die resulteren in de vorming van nieuwe combinaties van genetisch
materiaal doordat op enigerlei wijze buiten een organisme geproduceerde nucleïnezuurmoleculen worden
geïnsereerd in een virus, een bacteriële plasmide of een ander vectorsysteem en worden geïntegreerd in
een gastheerorganisme waarin zij van nature niet voorkomen maar waarin zij tot regelmatige replicatie
in staat zijn;
2. technieken met rechtstreekse inbrenging in een micro-organisme van erfelijk materiaal dat buiten het
micro-organisme geprepareerd is, waaronder micro-injectie, macro-injectie en micro-encapsulatie;
3. celfusie of hybridisatietechnieken waarbij levende cellen met nieuwe combinaties van erfelijk genetisch
materiaal worden gevormd door de fusie van twee of meer cellen met gebruikmaking van methoden die
van nature niet voorkomen.

DEEL B
Technieken bedoeld in artikel 2, onder b), ii), die niet worden geacht tot genetische modificatie te leiden
mits bij deze technieken geen gebruik wordt gemaakt van recombinant-nucleïnezuurmoleculen of GGM’s die
zijn geproduceerd met behulp van andere dan de bij bijlage II, deel A, uitgesloten technieken/methoden:
1. in-vitrobevruchting;
2. natuurlijke processen, zoals conjugatie, transductie, transformatie;
3. polyploïdie-inductie.
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BIJLAGE II

DEEL A
Technieken/methoden van genetische modificatie waarbij micro-organismen ontstaan die van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten op voorwaarde dat daarbij geen andere recombinantnucleïnezuurmoleculen of GGM’s worden gebruikt van die welke door middel van een of meer van de
hieronder genoemde technieken/methoden zijn geproduceerd:
1. mutagenese;
2. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van prokaryotische soorten die genetisch materiaal uitwisselen
door middel van bekende fysiologische processen;
3. celfusie (met inbegrip van protoplastfusie) van cellen van eukaryotische soorten, met inbegrip van de
productie van hybridoma’s en de fusie van plantencellen;
4. zelfklonering, dit wil zeggen het verwijderen van nucleïnezuursequenties uit een cel van een organisme, al
dan niet gevolgd door de reïnsertie van dit nucleïnezuur of een deel daarvan (of een synthetisch
equivalent) — eventueel na een aantal voorafgaande enzymatische of mechanische bewerkingen — in
cellen van dezelfde soort of cellen van een fylogenetisch nauw verwante soort waarmee eerstgenoemde
soort genetisch materiaal kan uitwisselen door middel van bekende fysiologische processen, voorzover
het onwaarschijnlijk mag worden geacht dat het resulterende micro-organisme een ziekte kan verwekken
bij mens, dier of plant.
Bij zelfklonering mag gebruik worden gemaakt van recombinante vectoren waarvan het gebruik in
combinatie met de betrokken micro-organismen in de loop der tijd veilig is gebleken.

DEEL B
Criteria voor de vaststelling van de veiligheid van GGM’s voor de menselijke gezondheid en het milieu:
. . . (dit deel wordt aangenomen volgens de procedure van artikel 20 bis)

DEEL C
Typen van GGM’s die voldoen aan de criteria van deel B:
. . . (dit deel wordt aangenomen volgens de procedure van artikel 21)
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BIJLAGE III
BEGINSELEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE IN ARTIKEL 5, LID 2, BEDOELDE
ANALYSE

Deze bijlage beschrijft in algemene bewoordingen de relevante elementen en de procedure die moet worden
gevolgd voor het uitvoeren van de in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse. De bijlage zal worden aangevuld, in
het bijzonder wat betreft het hiernavolgende punt B, met richtsnoeren die de Commissie volgens de
procedure van artikel 21 moet uitwerken.
Deze richtsnoeren worden uiterlijk op 5 juni 2000 aangevuld.

A. ELEMENTEN VAN DE ANALYSE
1. Als mogelijke schadelijke effecten moeten worden beschouwd:
— ziekten bij de mens, met inbegrip van allergene of toxische effecten;
— ziekten bij dier of plant;
— schadelijke effecten als gevolg van de onmogelijkheid om een ziekte te behandelen of over een
doeltreffende profylaxe te beschikken;
— schadelijke effecten als gevolg van vestiging of verspreiding in het milieu;
— schadelijke effecten als gevolg van de natuurlijke overdracht van geïnsereerd genetisch materiaal naar
andere organismen.
2. De in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse moet worden gebaseerd op:
a) de vaststelling van alle potentieel schadelijke effecten, met name die welke veroorzaakt worden
door:
i)

het recipiënte micro-organisme,

ii)

het geïnsereerde genetisch materiaal (afkomstig van het donor-organisme),

iii) de vector,
iv) het als donor fungerende micro-organisme (zo lang het als donor fungerende micro-organisme
bij de activiteit zelf wordt gebruikt),
v)

het resulterende GGM;

b) de aard van de activiteit;
c) de ernst van de potentieel schadelijke effecten;
d) de kans dat de mogelijke schadelijke effecten zich werkelijk voordoen.

B. PROCEDURE
3. Bij wijze van eerste stap in het analyseproces moeten de schadelijke eigenschappen van het recipiënte
micro-organisme en indien nodig van het als donor fungerende micro-organisme worden vastgesteld, de
schadelijke effecten die verband houden met de vector of het geïnsereerde materiaal, met inbegrip van
elke wijziging van de actuele eigenschappen van het recipiënte organisme.
4. In de regel worden alleen GGM’s met de volgende kenmerken geschikt bevonden om te worden
ingedeeld in klasse 1 als omschreven in artikel 5:
i) onwaarschijnlijkheid dat het recipiënte of ouder-micro-organisme ziekten veroorzaakt bij mens, dier
of plant (1);
(1) Dit zou enkel gelden voor dieren en planten in de omgeving die waarschijnlijk wordt blootgesteld.
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ii) de aard van de vector en van de insert dient zodanig te zijn dat deze het GGM geen fenotype
verlenen waarvan het waarschijnlijk is dat dit ziekten bij mens, dier of plant (1) veroorzaakt of
schadelijke effecten heeft in het milieu;
iii) onwaarschijnlijkheid dat het GGM ziekten veroorzaakt bij mens, dier of plant (1) en schadelijke
effecten heeft in het milieu.
5. Alvorens kennis te nemen van de voor de aanwending van deze procedure nodige informatie, kan de
gebruiker eerste de relevante communautaire wetgeving, met name Richtlijn 90/679/EEG (2) van de
Raad, in aanmerking nemen. Ook met internationale of nationale classificatiesystemen (bv. die van de
WHO, het NIH enz.) als gewijzigd in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens en de vooruitgang
van de techniek, kan rekening worden gehouden.
Deze classificatiesystemen zijn opgezet voor ongemodificeerde micro-organismen en zijn gewoonlijk
gebaseered op het vermogen van die micro-organismen om ziekten te verwekken bij mens, dier of plant
alsmede op de ernst en de besmettelijkheid van de eventueel veroorzaakte ziekte. In Richtlijn
90/679/EEG worden micro-organismen, in hun hoedanigheid van biologische agentia, ingedeeld in vier
risicoklassen op basis van hun mogelijke effecten op een gezonde volwassen persoon. Deze risicoklassen
kunnen als leidraad worden gebruikt bij de indeling van de activiteiten met ingeperkt gebruik in vier
risicoklassen als bedoeld in artikel 5, lid 3. De gebruiker kan eveneens rekening houden met — meestal
op nationaal niveau vastgestelde — classificatiesystemen voor planten- en dierziekteverwekkers. De
bedoelde classificatiesystemen geven slechts een voorlopige indicatie van de risicoklasse van de activiteit
en de ter zake te nemen inperkings- en controlemaatregelen.
6. Het omschrijven van de gevaren, uitgevoerd overeenkomstig de punten 3 tot en met 5, moet leiden tot
identificatie van het aan het GGM verbonden risiconiveau.
7. Vervolgens moeten op basis van de aan de GGM’s verbonden risiconiveaus inperkings- en andere
beschermingsmaatregelen worden gekozen, waarbij in acht moeten worden genomen:
i) de kenmerken van het milieu dat aan de GGM’s kan worden blootgesteld (bijvoorbeeld of in het
milieu dat aan de GGM’s kan worden blootgesteld, levende wezens voorkomen waarvan bekend is
dat zij schade kunnen ondervinden van de micro-organismen die bij het ingeperkt gebruik worden
ingezet);
ii) de kenmerken van de activiteiten (bijvoorbeeld de aard en de omvang daarvan);
iii) alle niet-standaardactiviteiten (bijvoorbeeld het inenten van dieren met GGM’s; apparaten die
aërosols kunnen produceren).
De inachtneming van de punten i) tot en met iii) voor de specifieke activiteit kan de aan de GGM’s
verbonden risiconiveaus als omschreven in punt 6 verhogen, verlagen of ongewijzigd laten.
8. De volgens voorgaande beschrijving uitgevoerde analyse leidt uiteindelijk tot het onderbrengen van de
activiteit onder een van de in artikel 5, lid 3, omschreven klassen.
9. De definitieve indeling van het ingeperkt gebruik moet worden bevestigd middels een toetsing van de
afgeronde in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse.

(1) Dit zou enkel gelden voor dieren en planten in de omgeving die waarschijnlijk wordt blootgesteld.
(2) PB L 374 van 31.12.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/59/EG van de Commissie (PB L 282 van
15.10.1997, blz. 33).
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BIJLAGE IV
INPERKINGS- EN ANDERE BESCHERMINGSMAATREGELEN
Algemene beginselen
1. Deze tabellen bieden een overzicht van de minimumeisen en -maatregelen die normaliter van toepassing
zijn voor de diverse inperkingsniveaus.
De inperking wordt tevens tot stand gebracht door de toepassing van goede werkpraktijken, opleiding,
inperkingsfaciliteiten en speciaal ontworpen installaties. Bij alle activiteiten met GGM’s moeten de
beginselen van de goede microbiologische praktijk en goede gezondheid en veiligheid op het werk
worden toegepast:
i)

de blootstelling van de werkplek en van het milieu aan enig GGM op het laagst haalbare niveau
houden;

ii)

bij de bouw van de apparatuur controlemaatregelen aan de bron nemen en deze waar nodig
aanvullen met adequate persoonlijke beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;

iii)

adequate beproeving en handhaving van controlemaatregelen en goede werking van de installatie;

iv)

indien nodig, de aanwezigheid van levensvatbare procesorganismen buiten de primaire fysische
inperking onderzoeken;

v)

voorzien in passende personeelsopleiding;

vi)

indien vereist, comités of subcomités inzake biologische veiligheid instellen;

vii)

zoals vereist, lokale richtlijnen voor de praktijk inzake veiligheid van het personeel op de werkplek
opstellen en toepassen;

viii) waar nodig waarschuwingsborden aanbrengen die wijzen op biologische risico’s;
ix)

voorzieningen voor wassen en ontsmetten voor het personeel ter beschikking stellen;

x)

adequate protocollering;

xi)

eten, drinken, roken, het aanbrengen van cosmetica of het opslaan van voedsel voor menselijke
consumptie op de werkplek verbieden;

xii)

pipetteren met de mond verbieden;

xiii) waar nodig voorzien in schriftelijke gestandaardiseerde werkprocedures om de veiligheid te
waarborgen;
xiv) doeltreffende desinfectiemiddelen en specifieke desinfectieprocedures ter beschikking hebben in
geval van weglekken van GGM’s;
xv)

waar nodig, voorzien in een veilige opslag voor verontreinigde laboratoriumuitrusting en materialen.

2. De titels van de tabellen zijn indicatief:
Tabel I a biedt een overzicht van de minimumeisen voor laboratoriumactiviteiten.
Tabel I b bevat aanvullingen op en wijzigingen van tabel I a voor activiteiten in kassen en kweekkamers
waarbij gebruik wordt gemaakt van GGM’s.
Tabel I c bevat aanvullingen op en wijzigingen van tabel I a voor activiteiten waarbij zowel dieren als
GGM’s worden gebruikt.
Tabel II biedt een overzicht van de minimumeisen voor andere dan laboratoriumactiviteiten.
In bepaalde specifieke gevallen kan het nodig zijn een combinatie van maatregelen van tabel I a en tabel
II voor hetzelfde niveau toe te passen.
In sommige gevallen kunnen gebruikers met instemming van de bevoegde instantie nalaten bepaalde
voorschriften ten aanzien van een gegeven inperkingsniveau toe te passen of voorschriften met
betrekking tot twee verschillende niveaus combineren.
In deze tabellen moet onder „facultatief” worden verstaan dat de gebruiker deze maatregelen per geval
naar gelang van de in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse mag toepassen.
3. Bij de toepassing van deze bijlage kunnen de lidstaten ter verduidelijking van de eisen bovendien de
algemene beginselen uit de inleiding in de hierna volgende tabellen verwerken.
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Tabel I a
Inperkings- en andere beschermende maatregelen voor laboratoriumactiviteiten

Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

1

Afgesloten (1) laboratoriumcomplex

Niet vereist

Niet vereist

Vereist

Vereist

2

Laboratorium hermetisch afsluitbaar met het oog
op fumigatie

Niet vereist

Niet vereist

Vereist

Vereist

Installatie

3

Oppervlakken bestand tegen water, zuren, basen,
oplosmiddelen, desinfectiemiddelen en ontsmettingsagentia en gemakkelijk schoon te maken

Vereist (werktafels)

Vereist (werktafels)

Vereist (werktafels, vloeren)

Vereist (werktafels, vloeren, zolderingen, muren)

4

Toegang tot laboratorium via luchtsluis (2)

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

5

Onderdruk ten opzichte van de druk in de directe
omgeving

Niet vereist

Niet vereist

Vereist behalve
voor (3)

Vereist

6

HEPA-filtratie van de af- en aangevoerde lucht in
het laboratorium

Niet vereist

Niet vereist

Vereist: HEPAfiltratie (4) van
de afgevoerde
lucht, uitzonderingen (3)

Vereist: HEPAfiltratie (5) van
de af- en aangevoerde lucht

7

Microbiologische veiligheidskast/isolatieruimte

Niet vereist

Facultatief

Vereist

Vereist

8

Autoclaaf

Op de locatie

In het gebouw

In het complex (6)

In het laboratorium: doorgeefautoclaaf

Modus operandi
9

Beperkte toegang

Niet vereist

Vereist

Vereist

Vereist

10

Biorisicoteken op de deur

Niet vereist

Vereist

Vereist

Vereist

11

Specifieke maatregelen om verspreiding van aërosolen tegen te gaan

Niet vereist

Vereist, verspreiding zoveel mogelijk beperken

Vereist, verspreiding voorkomen

Vereist, verspreiding voorkomen

13

Douche

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

14

Beschermende kleding

Passende beschermende kleding

Passende beschermende kleding

Passende beschermende kleding en (facultatief) schoeisel

Volledige verwisseling van kleding en schoeisel
vóór verlaten laboratorium
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Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

15

Handschoenen

Niet vereist

Facultatief

Vereist

Vereist

18

Doeltreffende controle potentiële vectoren (bv.
knaagdieren en insecten)

Facultatief

Vereist

Vereist

Vereist

Behandeling afval
19

Inactivering GGM’s in het effluent van wastafels,
afvoergoten en douches en gelijkaardige effluenten

Niet vereist

Vereist

Facultatief

Vereist

20

Inactivering GGM’s in verontreinigd materiaal en
afval

Facultatief

Vereist

Vereist

Vereist

Andere maatregelen
21

Uitrusting mag het laboratorium niet verlaten

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

23

Kijkvenster (of een alternatief) waardoor personeel
kan worden gezien

Facultatief

Facultatief

Facultatief

Vereist

(1) Afgesloten: het laboratorium is afgescheiden van de andere delen van hetzelfde gebouw of vormt een afzonderlijk gebouw.
(2) Luchtsluis: als toegang fungeert een luchtsluis, die uit een van het laboratorium gescheiden kamer bestaat. Tussen de „schone” en de „afgeschermde”
kant van de luchtsluis moeten zich omkleed- of douchevoorzieningen bevinden en de luchtsluis moet bij voorkeur voorzien zijn van deuren met
gekoppelde vergrendeling.
3
( ) Het betreft activiteiten waarbij geen transmissie via de lucht optreedt.
4
( ) HEPA = High Efficiency Particulate Air.
(5) Bij gebruik van virussen die niet door HEPA-filtratie worden tegengehouden, zijn extra vereisten van de afgevoerde lucht noodzakelijk.
(6) Met gevalideerde procedures voor de veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf buiten het laboratorium bij een gelijkwaardig beschermingsniveau.
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Tabel I b
Inperkings- en andere beschermende maatregelen voor kassen en kweekkamers
Onder „kas” of „kweekkamer” wordt verstaan een constructie met muren, een dak en een vloer, die is ontworpen en hoofdzakelijk
wordt gebruikt voor het kweken van planten in een gecontroleerd en beschermd milieu.
Alle bepalingen van tabel I a zijn van toepassing met de volgende aanvullingen/wijzigingen:

Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

Gebouw

1

Kas: permanente constructie (1)

Niet vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Installatie

3

Toegang via een afzonderlijke ruimte waarvan de
twee deuren van een gekoppelde vergrendeling zijn
voorzien

Niet vereist

Facultatief

Facultatief

Vereist

4

Maatregelen met betrekking tot de afvoer van
verontreinigd water

Facultatief

Lozing zoveel
mogelijk beperken (2)

Lozing voorkomen

Lozing voorkomen

Modus operandi

6

Maatregelen ter bestrijding van ongewenste organismen zoals insecten en andere arthropoden,
knaagdieren enz.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

7

Procedures voor het overbrengen van levend materiaal tussen de kas/kweekkamer, de beschermende
constructie en het laboratorium die de verspreiding
van de genetisch gemodificeerde micro-organismen
bestrijden

Verspreiding zoveel mogelijk beperken

Verspreiding zoveel mogelijk beperken

Verspreiding
voorkomen

Verspreiding
voorkomen

(1) De kas dient een duurzame constructie te zijn met een naadloze waterdichte bekleding, gelegen op een plek waarvan het talud van die aard is dat de
instroming van oppervlaktewater wordt voorkomen en voorzien van zelfsluitende, vergrendelbare deuren.
(2) In gevallen waarin transmissie via de grond mogelijk is.
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Tabel I c
Inperkings- en andere beschermende maatregelen voor activiteiten in animalaria
Alle bepalingen van tabel I a zijn van toepassing met de volgende aanvullingen/wijzigingen:

Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

Dierenverblijven

1

Afgesloten animalarium (1)

Facultatief

Vereist

Vereist

Vereist

2

Dierenverblijven (2) afgescheiden door vergrendelbare deuren

Facultatief

Vereist

Vereist

Vereist

3

Dierenverblijven ontworpen om te kunnen worden
ontsmet (waterdicht en makkelijk wasbaar materiaal voor kooien enz.)

Facultatief

Facultatief

Vereist

Vereist

4

Vloer en/of muren gemakkelijk schoon te maken

Facultatief

Vereist (vloer)

Vereist (vloer en
muren)

Vereist (vloer en
muren)

5

Dieren gehouden in daartoe geschikte kooien, hokken of reservoirs

Facultatief

Facultatief

Facultatief

Facultatief

6

Van filters voorziene isolatieboxen of afgesloten
ruimten (3)

Niet vereist

Facultatief

Vereist

Vereist

(1) Animalarium: een gebouw of een afzonderlijk deel van een gebouw dat de dierenverblijven alsmede andere ruimten zoals kleedkamers, douches,
autoclaven, opslagruimten voor diervoeder enz., omvat.
(2) Dierenverblijf: een ruimte die normaal wordt gebruikt om er reserve-, fok- of proefdieren onder te brengen of eenvoudige chirurgische ingrepen uit te
voeren.
(3) Isolatieboxen: doorzichtige containers waarin kleine dieren, al dan niet in een kooi, worden gehouden; voor grote dieren zijn afgesloten ruimten
geschikter.
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Tabel II
Inperkings- en andere beschermende maatregelen voor andere activiteiten

Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

Algemeen
1

Levensvatbare micro-organismen moeten worden
ingeperkt in een systeem dat het proces van het
milieu isoleert (gesloten systeem)

Facultatief

Vereist

Vereist

Vereist

2

Maatregelen om de emissie van gassen door het
gesloten systeem tegen te gaan

Niet vereist

Vereist, uitstoot
zoveel mogelijk
beperken

Vereist, uitstoot
voorkomen

Vereist, uitstoot
voorkomen

3

Maatregelen om aërosolvorming bij het nemen van
monsters, de introductie van materiaal in het gesloten systeem of de overbrenging van materiaal naar
een ander gesloten systeem tegen te gaan

Facultatief

Vereist, uitstoot
zoveel mogelijk
beperken

Vereist, uitstoot
voorkomen

Vereist, uitstoot
voorkomen

4

Inactivering van de bulkkweekvloeistoffen alvorens
zij uit het gesloten systeem worden verwijderd

Facultatief

Vereist, volgens
gevalideerde methoden

Vereist, volgens
gevalideerde methoden

Vereist, volgens
gevalideerde
methoden

5

Afdichtingen moeten zo zijn ontworpen dat lekken
zoveel mogelijk worden vermeden of worden voorkomen

Geen bijzondere
voorschriften

Lekken zoveel
mogelijk vermijden

Lekken voorkomen

Lekken voorkomen

6

De gecontroleerde zone moet zo zijn ontworpen
dat bij een eventueel lek de gehele inhoud van het
gesloten systeem erin kan worden opgevangen

Facultatief

Facultatief

Vereist

Vereist

7

De gecontroleerde zone moet met het oog op
fumigatie hermetisch kunnen worden afgesloten

Niet vereist

Facultatief

Facultatief

Vereist

Installatie
8

Toegang via luchtsluis

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

9

De oppervlakken moeten bestand zijn tegen water,
zuren, basen, oplosmiddelen, desinfectiemiddelen
en ontsmettingsagentia, en gemakkelijk schoon te
maken zijn

Vereist (eventuele werktafels)

Vereist (eventuele werktafels)

Vereist (vloer en
eventuele werktafels)

Vereist (werktafels, vloer, zoldering, muren)

10

Specifieke maatregelen om de gecontroleerde zone
afdoende te ventileren om verontreiniging van de
lucht te voorkomen

Facultatief

Facultatief

Facultatief

Vereist

11

In de gecontroleerde zone moet een onderdruk
heersen ten opzichte van de directe omgeving

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

12

De afgevoerde en aangevoerde lucht van de gecontroleerde zone moet met een HEPA-filter worden
gezuiverd

Niet vereist

Niet vereist

Vereist voor de
afgevoerde lucht,
facultatief voor
de aangevoerde
lucht

Vereist (aan- en
afgevoerde lucht)
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Inperkingsniveau
Specificaties
1

2

3

4

Modus operandi
13

De gesloten systemen moeten zich binnen een
gecontroleerde zone bevinden

Niet vereist

Facultatief

Vereist

Vereist

14

De toegang moet voor bevoegd personeel worden
gereserveerd

Niet vereist

Vereist

Vereist

Vereist

15

Er moeten borden met het biorisicoteken worden
aangebracht

Niet vereist

Vereist

Vereist

Vereist

17

Het personeel dient een douche te nemen alvorens
de gecontroleerde zone te verlaten

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

18

Het personeel moet beschermende kleding dragen

Vereist
(werkkleding)

Vereist
(werkkleding)

Vereist

Volledige verwisseling van kleding vóór betreden en vóór verlaten van zone

Behandeling afval
22

Inactivering GGM’s in het effluent van wastafels
en douches of gelijkaardige effluenten

Niet vereist

Niet vereist

Facultatief

Vereist

23

Inactivering GGM’s in verontreinigd materiaal en
afval, met inbegrip van GGM’s in het proceswater
vóór de uiteindelijke lozing

Facultatief

Vereist, volgens
gevalideerde methoden

Vereist, volgens
gevalideerde methoden

Vereist, volgens
gevalideerde
methoden
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BIJLAGE V

DEEL A
Vereiste gegevens voor de in artikel 7 bedoelde kennisgeving:
— naam van de gebruiker(s), inclusief de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de
veiligheid;
— gegevens over de opleiding en kwalificaties van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht
en de veiligheid;
— nadere bijzonderheden over eventuele biologische comités of subcomités;
— adres en een algemene beschrijving van de gebouwen;
— een beschrijving van de aard van de uit te voeren werkzaamheden;
— de klasse van ingeperkt gebruik;
— alleen voor ingeperkt gebruik van klasse 1 een beknopte samenvatting van de in artikel 5, lid 2, bedoelde
analyse en informatie over het afvalbeheer.

DEEL B
Vereiste gegevens voor de in artikel 9 bedoelde kennisgeving:
— de datum van indiening van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving;
— de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de veiligheid en gegevens over
de opleiding en kwalificaties;
— het (de) gebruikte recipiënt-, donor- en/of ouder-micro-organisme(n) alsmede, in voorkomend geval, het
(de) gebruikte vector/gastheersysteem (-systemen);
— de bron(nen) en beoogde functie(s) van het bij de modificatie(s) gebruikte genetisch materiaal;
— de indentiteit en de kenmerken van het (de) GGM(’s);
— het doel van het ingeperkte gebruik alsmede de verwachte resultaten;
— de te gebruiken kweekvolumes (bij benadering);
— een beschrijving van de inperkings- en andere beschermende maatregelen die zullen worden toegepast,
met inbegrip van de informatie over afvalbeheer, inclusief de behandeling, de uiteindelijke vorm en de
bestemming van de afvalstoffen die bij de activiteiten zullen ontstaan;
— een beknopte samenvatting van de in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse;
— de informatie die nodig is om de bevoegde instantie in staat te stellen om, in voorkomend geval,
conform artikel 14 vereiste rampenplannen te evalueren.

DEEL C
Vereiste gegevens voor de in artikel 10 bedoelde kennisgeving:
a) — de datum van indiening van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving;
— de naam van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de veiligheid en gegevens
over de opleiding en kwalificaties;
b) — het (de) te gebruiken recipiënt- of ouder-micro-organisme(n);
— het (de) te gebruiken vector/gastheersysteem (-systemen) (in voorkomend geval);
— de bron(nen) en beoogde functie(s) van het bij de modificatie(s) te gebruiken genetisch materiaal;
— de identiteit en de kenmerken van het GGM;
— de te gebruiken kweekvolumes;

5.12.98

5.12.98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

c) — een beschrijving van de inperkings- en andere beschermende maatregelen die zullen worden
toegepast, met inbegrip van informatie over het afvalbeheer, inclusief de aard en de vorm van de
afvalstoffen die zullen ontstaan alsmede de behandeling, de uiteindelijke vorm en de bestemming
daarvan;
— het doel van het ingeperkte gebruik alsmede de verwachte resultaten;
— een beschrijving van de diverse onderdelen van de installatie;
d) gegevens over de ongevallenpreventie en eventuele rampenplannen:
— eventuele specifieke risico’s als gevolg van de ligging van de installatie;
— de getroffen preventiemaatregelen zoals veiligheidsuitrusting, alarmsystemen en inperkingsmethoden;
— de procedures en plannen ter verificatie van de onverminderde doeltreffendheid van de inperkingsmaatregelen;
— een beschrijving van de aan de werknemers verstrekte informatie;
— de informatie die nodig is om de bevoegde instantie in staat te stellen om, in voorkomend geval,
conform artikel 14 vereiste rampenplannen te evalueren;
e) een afschrift van de in artikel 5, lid 2, bedoelde analyse.”
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RICHTLIJN 98/83/EG VAN DE RAAD
van 3 november 1998
betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

daaraan andere parameters kunnen toevoegen wanneer dit hun goeddunkt;

(3)

Overwegende dat de communautaire maatregelen,
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, de
maatregelen van de bevoegde autoriteiten in de
lidstaten moeten steunen en aanvullen;

(4)

Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wegens de natuurlijke en sociaaleconomische verschillen tussen de regio’s in de
Unie de meeste beslissingen inzake controle, analyse en maatregelen tot herstel van tekortkomingen
op lokaal, regionaal of nationaal niveau dienen te
worden genomen, voorzover deze verschillen de
vaststelling van het reglementaire wetgevings- en
administratief kader dat in de onderhavige richtlijn
wordt bepaald, niet in de weg staan;

(5)

Overwegende dat Gemeenschapsnormen voor essentiële en preventieve met de gezondheid verband
houdende kwaliteitsparameters met betrekking tot
voor menselijke consumptie bestemd water, nodig
zijn om de minimale doelstellingen voor de
milieukwaliteit de bepalen die in samenhang met
andere communautaire maatregelen moeten worden verwezenlijkt zodat het duurzame gebruik van
voor menselijke consumptie bestemd water wordt
gewaarborgd en bevorderd;

(6)

Overwegende dat gezien het belang voor de volksgezondheid van de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water, op Gemeenschapsniveau de essentiële kwaliteitsnormen moeten worden vastgesteld waaraan voor dit doel bestemd
water moet voldoen;

(7)

Overwegende dat deze normen ook dienen te gelden voor in de levensmiddelenindustrie gebruikt
water, tenzij kan worden vastgesteld dat het
gebruik van dergelijk water niet van invloed is op
de gezondheid van het eindproduct;

(8)

Overwegende dat, opdat de bedrijven die water
leveren de kwaliteitsnormen kunnen naleven, door
het toepassen van adequate beschermende maatregelen moet worden gewaarborgd dat grond- en
oppervlaktewateren schoon blijven; dat hetzelfde
doel kan worden bereikt door voorafgaand aan de
levering passende waterbehandelingsmaatregelen
toe te passen;

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (3),
Overeenkomstig de procedure van artikel 189 C van het
Verdrag (4),
(1)

(2)

Overwegende dat Richtlijn 80/778/EEG van de
Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van
voor menselijke consumptie bestemd water (5) aan
de vooruitgang van wetenschap en technologie
dient te worden aangepast; dat de ervaring bij de
uitvoering van genoemde richtlijn heeft geleerd dat
er voor de lidstaten een adequaat, flexibel en
doorzichtig wettelijk kader dient te worden
gecreëerd om op te treden in gevallen waarin niet
aan de normen wordt voldaan; dat de richtlijn
bovendien opnieuw moet worden bezien in het
licht van het Verdrag betreffende de Europese Unie
en in het bijzonder in het licht van het subsidiariteitsbeginsel;
Overwegende dat in artikel 3 B van het Verdrag
wordt bepaald dat het optreden van de Gemeenschap niet verder gaat dan hetgeen nodig is om de
doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken;
dat Richtlijn 80/778/EEG derhalve dient te worden
herzien, teneinde de nadruk te leggen op de naleving van parameters die van essentieel belang zijn
voor kwaliteit en gezondheid, terwijl de lidstaten

(1) PB C 131 van 30.5.1995, blz. 5 en
PB C 213 van 15.7.1997, blz. 8.
(2) PB C 82 van 19.3.1996, blz. 64.
(3) PB C 100 van 2.4.1996, blz. 134.
(4) Advies van het Europees Parlement van 12 december 1996
(PB C 20 van 20.1.1997, blz. 133), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 19 december 1997 (PB C 91 van
26.3.1998, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van
13 mei 1998 (PB C 167 van 1.6.1998, blz. 92).
(5) PB L 229 van 30.8.1980, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.
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(9)

Overwegende dat het in het belang van de samenhang van het Europese waterbeleid noodzakelijk is
dat te zijner tijd een adequate kaderrichtlijn inzake
water wordt vastgesteld;

(10)

Overwegende dat het noodzakelijk is, natuurlijk
mineraalwater en als geneesmiddel gebruikt water
van deze richtlijn uit te sluiten, aangezien voor
dergelijke soorten water speciale voorschriften zijn
vastgesteld;

(11)

Overwegende dat maatregelen vereist zijn voor alle
rechtstreeks voor de gezondheid relevante parameters en voor andere parameters ingeval zich een
achteruitgang in de kwaliteit heeft voorgedaan; dat
dergelijke maatregelen voorts zorgvuldig moeten
worden gecoördineerd met de uitvoering van
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli
1991 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen (1) en Richtlijn 98/8/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 16
februari 1998 betreffende het op de markt brengen
van biociden (2);

(12)

Overwegende dat het noodzakelijk is voor stoffen
die in de gehele Gemeenschap belangrijk zijn,
afzonderlijk parameterwaarden vast te stellen die
streng genoeg zijn om te garanderen dat het doel
van de richtlijn wordt bereikt;

(13)

Overwegende dat de parameterwaarden berusten
op de beschikbare wetenschappelijke kennis en dat
het voorzorgsbeginsel ook in aanmerking is genomen; dat deze waarden zijn gekozen om ervoor te
zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd
water veilig gedurende een leven lang kan worden
gebruikt en derhalve een hoog beschermingsniveau
voor de gezondheid bieden;

(14)

(15)

Overwegende dat een evenwicht moet worden
geschapen om zowel microbiologische als chemische risico’s te voorkomen; dat daartoe, en in het
licht van een toekomstige evaluatie van de parameterwaarden, de vaststelling van parameterwaarden
met betrekking tot voor menselijke consumptie
bestemd water gebaseerd moet zijn op volksgezondheidsoverwegingen en op een methode voor de
risicobeoordeling;
Overwegende dat er momenteel onvoldoende
bewijs is waarop communautaire parameterwaarden met betrekking tot voor het endocrine stelsel
schadelijke chemicaliën kunnen worden gebaseerd,
maar dat er toch groeiende zorg bestaat over de
mogelijke gevolgen voor mens, fauna en flora van
stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid;

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 96/68/EG van de Commissie (PB L 277 van
30.10.1996, blz. 25).
(2) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
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(16)

Overwegende dat met name de normen in bijlage I
in het algemeen gebaseerd zijn op de richtwaarden
voor de drinkwaterkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie en het advies van het Raadgevend
Wetenschappelijk Comité van de Commissie voor
het onderzoek naar de toxiciteit en ecotoxiciteit
van chemische verbindingen;

(17)

Overwegende dat de lidstaten waarden voor andere
aanvullende, niet in bijlage I opgenomen parameters moeten vaststellen wanneer dit ter bescherming
van de volksgezondheid op hun grondgebied noodzakelijk is;

(18)

Overwegende dat de lidstaten waarden voor andere
aanvullende, niet in bijlage I opgenomen parameters kunnen vaststellen wanneer dit noodzakelijk
wordt geacht om de kwaliteit van de productie,
distributie en inspectie van moor menselijke consumptie bestemd water te waarborgen;

(19)

Overwegende dat de lidstaten wanneer zij de vaststelling nodig achten van strengere normen dan die
in bijlage I, delen A en B, of van normen voor
aanvullende parameters die niet in bijlage I zijn
opgenomen maar nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, van deze normen kennis moeten geven aan de Commissie;

(20)

Overwegende dat de lidstaten bij de invoering of
handhaving van strengere beschermingsmaatregelen
de beginselen en voorschriften van het Verdrag
moeten naleven zoals die door het Hof van Justitie
worden uitgelegd;

(21)

Overwegende dat aan de parameterwaarden moet
worden voldaan op de plaats waar voor menselijke
consumptie bestemd water voor de verbruiker
beschikbaar is;

(22)

Overwegende dat de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water door het huishoudelijk
leidingnet kan worden beïnvloed; dat bovendien
erkend wordt dat de lidstaten niet noodzakelijkerwijs verantwoordelijk zijn voor het huishoudelijk
leidingnet of het onderhoud ervan;

(23)

Overwegende dat de lidstaten programma’s moeten
vaststellen om te controleren of voor menselijke
consumptie bestemd water aan de voorschriften
van deze richtlijn voldoet; dat dergelijke controleprogramma’s bij de lokale behoeften moeten aansluiten en aan de minimale voorschriften van deze
richtlijn inzake controle moeten voldoen;

(24)

Overwegende dat de methoden voor de analyse van
de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water betrouwbare en vergelijkbare resultaten dienen op te leveren;
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(25)

Overwegende dat de betrokken lidstaten in geval
van niet-naleving van de normen van deze richtlijn
een onderzoek naar de oorzaak moeten instellen en
ervoor moeten zorgen dat zo spoedig mogelijk de
nodige maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit te herstellen;

(26)

Overwegende dat het van belang is potentieel
gevaar voor de volksgezondheid als gevolg van
verontreinigd water te voorkomen; dat de levering
van dergelijk water verboden of het gebruik ervan
ingeperkt dient te worden;

(27)

(28)

5.12.98

teit van voor menselijke consumptie bestemd
water, over door de lidstaten toegestane afwijkingen en over de door de bevoegde autoriteiten
genomen herstelmaatregelen; dat bovendien rekening moet worden gehouden met de technische en
statistische behoeften van de Commissie, alsmede
met het recht van een ieder op voldoende informatie omtrent de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water;
(33)

Overwegende dat in geval van niet-naleving van
een parameter met een indicatorfunctie de betrokken lidstaat dient te onderzoeken of daardoor een
risico voor de volksgezondheid ontstaat; dat hij
maatregelen moet treffen om de waterkwaliteit te
herstellen wanneer dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid noodzakelijk is;

Overwegende dat het onder uitzonderlijke omstandigheden en met betrekking tot geografisch afgebakende gebieden nodig kan zijn de lidstaten een
langere termijn toe te staan om aan sommige
bepalingen van deze richtlijn te voldoen;

(34)

Overwegende dat deze richtlijn de verplichtingen
van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage IV
vermelde termijn voor de omzetting van de richtlijn
in nationale wetgeving en voor de toepassing daarvan onverlet laat,

Overwegende dat in geval dergelijke maatregelen
voor het herstel van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water noodzakelijk zijn,
overeenkomstig artikel 130 R, lid 2, van het Verdrag voorrang moet worden gegeven aan maatregelen die het probleem bij de bron oplossen;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
(29)

(30)

Overwegende dat de lidstaten het recht moeten
hebben onder bepaalde voorwaarden afwijkingen
van deze richtlijn toe te staan; dat het bovendien
noodzakelijk is een passend kader voor dergelijke
afwijkingen vast te stellen, mits deze afwijkingen
geen potentieel gevaar voor de volksgezondheid
vormen en de levering van voor de menselijke
consumptie bestemd water in het betrokken gebied
niet langs enige andere redelijke weg kan worden
gehandhaafd;
Overwegende dat, aangezien ter bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water bepaalde
stoffen of materialen nodig kunnen zijn, voorschriften voor het gebruik daarvan vereist zijn
teneinde eventuele schadelijke gevolgen voor de
volksgezondheid te voorkomen;

Doel
1. Deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van
voor menselijke consumptie bestemd water.
2. De richtlijn heeft ten doel de volksgezondheid te
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water
door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is.

Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:

(31)

(32)

Overwegende dat de wetenschappelijke en technische vooruitgang een snelle aanpassing van de in
de bijlagen II en III vastgelegde technische voorschriften noodzakelijk kan maken; dat, teneinde de
uitvoering van de daartoe noodzakelijke maatregelen te vergemakkelijken, bovendien in een procedure moet worden voorzien volgens welke de
Commissie, bijgestaan door een uit vertegenwoordigers van de lidstaten samengesteld comité, dergelijke aanpassingen kan vaststellen;
Overwegende dat de verbruikers goed en naar
behoren dienen te worden ingelicht over de kwali-

1. voor menselijke consumptie bestemd water:
a) al het water dat onbehandeld of na behandeling
bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding
of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de
herkomst en of het water wordt geleverd via een
distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in
flessen of verpakkingen;
b) al het water dat in enig levensmiddelenbedrijf
wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde
producten of stoffen, tenzij de bevoegde nationale
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autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit
van het water de gezondheid van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten.
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sumptie bestemd water. Bovendien wordt de betrokken
bevolking zo spoedig mogelijk passend advies verstrekt,
wanneer blijkt dat de kwaliteit van dit water gevaar voor
de volksgezondheid kan opleveren.

2. huishoudelijk leidingnet:
de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd
worden tussen de kranen die normaliter worden
gebruikt voor menselijke consumptie en het distributienet, maar slechts indien die volgens de desbetreffende nationale wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de waterleverancier in zijn hoedanigheid van waterleverancier vallen.

Artikel 3
Uitzonderingen

a) natuurlijk mineraalwater dat door de bevoegde nationale autoriteiten overeenkomstig Richtlijn 80/777/
EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen
van natuurlijk mineraalwater (1) als zodanig is
erkend;
b) water dat een geneesmiddel is in de zin van Richtlijn
65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen (2).

2. De lidstaten mogen van toepassing van deze richtlijn
uitzonderen:
a) water dat uitsluitend bestemd is voor doeleinden
waarvoor de kwaliteit van het water naar de overtuiging van de bevoegde autoriteiten direct noch indirect
van invloed is op de gezondheid van de betrokken
verbruikers;
b) voor menselijke consumptie bestemd water dat
afkomstig is van een afzonderlijke voorziening die
gemiddeld minder dan 10 m³ per dag levert of waarvan minder dan 50 personen gebruik maken, tenzij
het water wordt geleverd in het kader van een commerciële of openbare activiteit.

3. Lidstaten die gebruik maken van de in lid 2, onder b),
genoemde uitzonderingen zorgen ervoor dat de betrokken
bevolking daarvan op de hoogte wordt gebracht en ook
van de maatregelen die kunnen worden getroffen om de
volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke
gevolgen van verontreiniging van voor menselijke conL 229 van 30.8.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk
Richtlijn 96/70/EG (PB L 299 van 23.11.1996,
L 22 van 9.2.1965, blz. 369. Richtlijn laatstelijk
Richtlijn 93/39/EEG (PB L 214 van 24.8.1993,

Algemene verplichtingen
1. Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van
andere communautaire bepalingen, nemen de lidstaten de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon is.
Overeenkomstig de minimumvereisten van deze richtlijn
is voor menselijke consumptie bestemd water gezond en
schoon, als het:
a) geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen
bevat in hoeveelheden of concentraties die gevaar
voor de volksgezondheid kunnen opleveren,

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

(1) PB
bij
(2) PB
bij

Artikel 4

gewijzigd
blz. 26).
gewijzigd
blz. 22).

b) voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gespecificeerde minimumvereisten;
en als de lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 5 tot en met 8 en 10, overeenkomstig het Verdrag, alle andere nodige maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water aan de vereisten van deze richtlijn
voldoet.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen ter
uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn er in geen
geval, direct of indirect, toe kunnen leiden dat de huidige
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
achteruitgaat, voorzover dit van belang is voor de
bescherming van de volksgezondheid, of dat de verontreiniging van voor de drinkwaterproductie bestemd water
toeneemt.

Artikel 5
Kwaliteitseisen
1. De lidstaten stellen voor de in bijlage I vermelde
parameters de waarden vast die van toepassing zijn op
voor menselijke consumptie bestemd water.
2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde waarden zijn
niet minder streng dan de in bijlage I vermelde waarden.
De waarden voor de parameters in bijlage I, deel C,
behoeven uitsluitend te worden vastgesteld voor controledoeleinden en om te voldoen aan de verplichtingen van
artikel 8.
3. Indien de bescherming van de volksgezondheid op
hun grondgebied of een deel daarvan dit vereist, stellen
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de lidstaten waarden vast voor aanvullende parameters
die niet in bijlage I zijn opgenomen. De vastgestelde
waarden moeten ten minste voldoen aan de eisen van
artikel 4, lid 1, onder a).

Artikel 6
Plaats waaraan de kwaliteitseisen moet worden voldaan
1. Aan de overeenkomstig artikel 6 vastgestelde parameterwaarden moet worden voldaan:
a) voor water dat via een distributienet wordt geleverd,
op het punt binnen een perceel of gebouw waar het
uit de kranen komt die normaliter worden gebruikt
voor menselijke consumptie; of
b) voor water dat geleverd wordt uit een tankschip of
tankauto, op het punt waar het uit het tankschip of
de tankauto komt; of
c) voor water in flessen of verpakkingen bestemd voor
verkoop, op het punt waarop de flessen of verpakkingen worden gevuld; of
d) voor water dat wordt gebruikt in een levensmiddelenbedrijf, op het punt waar het in het bedrijf wordt
gebruikt.
2. Voor water zoals omschreven in lid 1, onder a),
worden de lidstaten geacht aan hun verplichtingen krachtens dit artikel, artikel 4 en artikel 8, lid 2, te hebben
voldaan, wanneer kan worden vastgesteld dat de overschrijding van de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde
parameterwaarden te wijten is aan het huishoudelijk
leidingnet of het onderhoud daarvan, behalve op percelen
en in gebouwen waar het publiek van water wordt
voorzien, zoals scholen, ziekenhuizen en restaurants.
3. Wanneer lid 2 van toepassing is en er een risico
bestaat dat het in lid 1, onder a), omschreven water niet
voldoet aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde
parameterwaarden, zorgen de lidstaten er niettemin voor
dat:
a) passende maatregelen worden genomen om het risico
dat de parameterwaarden worden overschreden te
verkleinen of weg te nemen, zoals het adviseren van
eigenaars over mogelijke herstelmaatregelen die zij
kunnen treffen; en/of
andere maatregelen worden genomen, zoals de toepassing van adequate behandelingstechnieken, om de
aard of de eigenschappen van het water voor de
levering zodanig te veranderen dat het risico dat het
water na de levering niet aan de parameterwaarden
voldoet, wordt verkleind of weggenomen;
en
b) de betrokken verbruikers naar behoren worden geïnformeerd en geadviseerd over mogelijke aanvullende
herstelmaatregelen die zij moeten treffen.

5.12.98
Artikel 7
Controle

1. Om na te gaan of het voor de verbruikers beschikbare
water aan de vereisten van deze richtlijn en in het
bijzonder aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde
parameterwaarden voldoet, treffen de lidstaten alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van voor menselijke consumptie bestemd water regelmatig wordt gecontroleerd. Er moeten monsters worden
genomen die representatief zijn voor de kwaliteit van het
gedurende het jaar verbruikte water. Ingeval voor menselijke consumptie bestemd water bij de bereiding of distributie gedesinfecteerd wordt, treffen de lidstaten voorts
alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de doelmatigheid van de toegepaste desinfectiebehandeling wordt
gecontroleerd.

2. Om te voldoen aan de bij lid 1 opgelegde verplichtingen stellen de bevoegde autoriteiten passende controleprogramma’s op voor al het voor menselijke consumptie
bestemde water. Deze controleprogramma’s voldoen aan
de minimumvereisten van bijlage II.

3. De plaatsen van monsterneming worden bepaald door
de bevoegde autoriteiten en voldoen aan de desbetreffende vereisten van bijlage II.

4. Voor de in het onderhavige artikel bedoelde controles
kunnen communautaire richtsnoeren worden opgesteld
volgens de in artikel 12 vastgelegde procedure.

5. a) De lidstaten houden zich aan de specificaties voor
de analyses van parameters als omschreven in
bijlage III.
b) Andere dan in bijlage III, deel 1, vermelde methoden mogen worden gebruikt, mits kan worden
aangetoond dat de verkregen resultaten minstens
even betrouwbaar zijn als die van de gespecificeerde methoden. De lidstaten die een alternatieve
methode hanteren, verstrekken de Commissie alle
relevante inlichtingen over deze methode en de
gelijkwaardigheid ervan.
c) Voor de in bijlage III, delen 2 en 3, genoemde
parameters mag elke analysemethode worden
gebruikt, mits deze aan de aldaar gestelde eisen
voldoet.

6. Voor stoffen of micro-organismen waarvoor geen
parameterwaarden zijn vastgesteld overeenkomstig artikel
5, zorgen de lidstaten per geval voor aanvullende controle
indien er reden is om aan te nemen dat deze stoffen of
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organismen aanwezig zijn in hoeveelheden of aantallen
die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

Artikel 8
Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik
1. De lidstaten zorgen ervoor dat elk geval waarin niet
aan de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht
om de oorzaak vast te stellen.
2. Wanneer voor menselijke consumptie bestemd water,
ondanks de met het oog op naleving van de verplichtingen van artikel 4, lid 1, genomen maatregelen, niet aan de
overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameterwaarden
voldoet, en onverminderd artikel 6, lid 2, zorgen de
betrokken lidstaten ervoor dat zo spoedig mogelijk de
nodige herstelmaatregelen worden getroffen om de kwaliteit weer op peil te brengen, waarbij onder meer wordt
gelet op de mate waarin de parameterwaarde in kwestie
is overschreden en op het mogelijke gevaar voor de
volksgezondheid.
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Artikel 9
Afwijkingen

1. De lidstaten kunnen tot een door hen vast te stellen
maximumwaarde voorzien in afwijkingen van de parameterwaarden van bijlage I, deel B, of die welke zijn
vastgesteld overeenkomstig artikel 5, lid 3, indien de
afwijking geen gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en de levering van voor menselijke consumptie
bestemd water in het betrokken gebied op geen enkele
andere redelijke manier kan worden verzekerd. Afwijkingen moeten worden gebonden aan een zo kort mogelijke
termijn die niet langer mag zijn dan drie jaar. Aan het
einde van deze termijn wordt een evaluatie gemaakt om
na te gaan of de situatie voldoende verbeterd is. Lidstaten
die een tweede maal een afwijking willen toestaan, zenden de evaluatie en de redenen waarop hun besluit
omtrent die afwijking is gebaseerd, toe aan de Commissie. Deze tweede afwijking geldt voor maximaal drie
jaar.
2. In uitzonderlijke gevallen kunnen de lidstaten de
Commissie verzoeken om een derde afwijking van maxmaal drie jaar. De Commissie neemt binnen drie maanden een besluit over een dergelijk verzoek.

3. Ongeacht of al dan niet aan de parameterwaarden
wordt voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat de levering
van voor menselijke consumptie bestemd water dat
gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid, wordt
verboden of dat het gebruik ervan wordt ingeperkt of dat
er andere maatregelen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. In dat geval worden de verbruikers zo spoedig mogelijk over de situatie geïnformeerd en
van het nodige advies voorzien.

3. Bij een besluit omtrent een afwijking overeenkomstig
de leden 1 en 2 wordt gespecificeerd:

4. De bevoegde autoriteiten of andere betrokken instanties besluiten welke maatregelen krachtens lid 3 noodzakelijk zijn en houden daarbij tevens rekening met de
risico’s die onderbreking van de levering of inperking van
het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd
water zouden opleveren voor de volksgezondheid.

c) het geografisch gebied, de hoeveelheid geleverd water
per dag, de betrokken bevolkingsgroep en of de
afwijking al dan niet gevolgen heeft voor enig betrokken levensmiddelenbedrijf;

5. De lidstaten kunnen richtsnoeren opstellen om de
bevoegde autoriteiten bij de vervulling van hun verplichtingen krachtens lid 4 te ondersteunen.

e) een samenvatting van het plan voor de noodzakelijke
herstelmaatregelen, met inbegrip van een tijdschema
voor het werk, een raming van de kosten en voorzieningen voor de evaluatie;

6. Wanneer niet wordt voldaan aan de parameterwaarden of de specificaties in bijlage I, deel C, gaan de
lidstaten na of een en ander risico voor de volksgezondheid oplevert. Zij nemen herstelmaatregelen om de kwaliteit van het water weer op peil te brengen indien de
bescherming van de volksgezondheid dit vereist.

f) de vereiste duur van de afwijking.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat indien er herstelmaatregelen worden genomen, de verbruikers op de hoogte
worden gebracht, behalve wanneer de bevoegde autoriteiten oordelen dat de overschrijding van de parameterwaarden niet van betekenis is.

a) de reden van de afwijking;
b) de parameter waarop het besluit omtrent de afwijking
betrekking heeft, voorgaande relevante controleresultaten die met deze parameter verband houden en de
maximaal toelaatbare waarde ingevolge het besluit
omtrent de afwijking;

d) een passend controleschema met, zo nodig, een verhoogde controlefrequentie;

4. Indien de bevoegde autoriteiten van oordeel zijn dat
de overschrijding van de parameterwaarde onbeduidend
is en indien herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 8,
lid 2, het probleem binnen maximaal 30 dagen kunnen
oplossen, zijn de vereisten van lid 3 niet van toepassing.
In dat geval stellen de bevoegde autoriteiten of andere
betrokken instanties alleen de maximaal toelaatbare parameterwaarde vast en de tijd waarin het probleem moet
worden opgelost.
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5. Lid 4 kan niet langer worden toegepast wanneer
dezelfde parameterwaarde voor een bepaalde waterlevering in de voorafgaande twaalf maanden in totaal meer
dan 30 dagen is overschreden.

6. De lidstaten die van de in dit artikel bedoelde afwijkingsmogelijkheden gebruik maken, zorgen ervoor dat de
betrokken bevolking zo spoedig mogelijk naar behoren
over het besluit omtrent de afwijking en de daaraan
verbonden voorwaarden wordt geïnformeerd. Bovendien
zorgen de lidstaten ervoor dat specifieke bevolkingsgroepen waarvoor de afwijking een speciaal risico kan opleveren zo nodig advies wordt verstrekt.

Behoudens andersluidend besluit van de bevoegde autoriteiten, zijn deze verplichtingen niet van toepassing in de
in lid 4 vermelde omstandigheden.

5.12.98
Artikel 11

Herziening van de bijlagen
1. Ten minste om de vijf jaar beziet de Commissie
bijlage I opnieuw in het licht van de vooruitgang van
wetenschap en techniek en dient zij, zo nodig, volgens de
procedure van artikel 189 C van het Verdrag wijzigingsvoorstellen in.
2. Ten minste om de vijf jaar past de Commissie de
bijlagen II en III aan de vooruitgang van wetenschap en
techniek aan. De wijzigingen die nodig zijn, worden
volgens de procedure van artikel 12 vastgesteld.

Artikel 12
Comitologie

7. Met uitzondering van afwijkingen krachtens lid 3,
stellen de lidstaten de Commissie binnen twee maanden
in kennis van afwijkingen die betrekking hebben op een
waterlevering van gemiddeld meer dan 1 000 m³ per dag
of aan meer dan 5 000 personen; daarbij verstrekken zij
de in lid 3 genoemde gegevens.

8. De bepalingen van dit artikel hebben geen betrekking
op voor menselijke consumptie bestemd water dat in
flessen of verpakkingen te koop wordt aangeboden.

Artikel 10
Waarborging van de kwaliteit van behandeling,
installatie en materialen

De lidstaten treffen alle maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de stoffen of in nieuwe installaties
toegepaste materialen, die gebruikt worden bij de bereiding of distributie van voor menselijke consumptie
bestemd water, en de door dergelijke stoffen of materialen veroorzaakte verontreinigingen niet in een hogere
concentratie in het water achterblijven dan voor het
gebruik van die stoffen of materialen noodzakelijk is en
dat zij er direct noch indirect toe leiden dat afbreuk
wordt gedaan aan de bescherming van de volksgezondheid waarin deze richtlijn voorziet; de basisdocumenten
en technische specificaties overeenkomstig artikel 3 en
artikel 4, lid 1 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (1)
moeten voldoen aan de eisen van deze richtlijn.
(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1).

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen.
Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2,
van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij stemming in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel.
3. De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk
van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft
uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter
kennis van de Raad gebracht. In dat geval:
a) stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen
waartoe zij heeft besloten voor een periode van drie
maanden na deze kennisgeving uit;
b) kan de Raad binnen de in punt a) genoemde termijn
met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
een andersluidend besluit nemen.

Artikel 13
Informatie en rapportage
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat de verbruikers passende en actuele informa-
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tie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water ter beschikking staat.

L 330/39
Artikel 15

Uitzonderlijke gevallen
2. Onverminderd Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van
7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie (1) publiceert elke lidstaat een driejaarlijks verslag over
de kwaliteit van het voor menselijke consumptie
bestemde water, teneinde de verbruikers te informeren.
Het eerste verslag bestrijkt de periode van 2002 tot en
met 2004. Elk verslag omvat minimaal alle voorzieningen
van gemiddeld meer dan 1 000 m³ per dag of aan meer
dan 5 000 personen en beslaat drie kalenderjaren en
wordt vóór het einde van het kalenderjaar volgend op de
verslagperiode gepubliceerd.

3. De lidstaten doen hun verslagen binnen twee maanden na publicatie aan de Commissie toekomen.

4. De vorm en de minimuminhoud van de in lid 2
bedoelde verslagen worden, met name gelet op de in
artikel 3, lid 2, artikel 5, leden 2 en 3, artikel 7, lid 2,
artikel 8, artikel 9, leden 6 en 7, en artikel 15, lid 1,
bedoelde maatregelen bepaald en zo nodig gewijzigd
volgens de procedure van artikel 12.

5. De Commissie bestudeert de verslagen van de lidstaten en publiceert om de drie jaar een samenvattend
verslag inzake de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water in de Gemeenschap. Dit verslag
wordt binnen negen maanden na ontvangst van de verslagen van de lidstaten gepubliceerd.

6. Samen met het in lid 2 bedoelde eerste verslag over
deze richtlijn, brengen de lidstaten eveneens verslag uit
aan de Commissie over de maatregelen die zij hebben
getroffen of voornemens zijn te treffen om te voldoen aan
hun verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 3, en van
bijlage I, deel B, opmerking 10. De Commissie dient, in
voorkomend geval, een voorstel betreffende de vorm van
dit verslag in, overeenkomstig de procedure van artikel
12.

Artikel 14
Tijdschema voor de naleving
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn voldoet aan deze richtlijn, zulks
onverminderd de opmerkingen 2, 4 en 10 in bijlage I,
deel B.
(1) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.

1. De lidstaten kunnen in uitzonderlijke gevallen en voor
geografisch afgebakende gebieden, bij de Commissie een
bijzonder verzoek om meer tijd dan vastgesteld in artikel
14 indienen. Deze bijkomende periode mag niet langer
zijn dan drie jaar en aan het einde ervan moet een
evaluatie worden gemaakt en toegezonden aan de Commissie, die op basis van deze evaluatie een tweede bijkomende periode van maximaal drie jaar kan toekennen.
Deze bepaling is niet van toepassing op voor menselijke
consumptie bestemd water dat in flessen of verpakkingen
te koop wordt aangeboden.

2. In dit met redenen omklede verzoek wordt melding
gemaakt van de ondervonden moeilijkheden, en worden
ten minste alle in artikel 9, lid 3, genoemde gegevens
opgenomen.

3. De Commissie bestudeert dit verzoek volgens de procedure van artikel 12.

4. De lidstaten die dit artikel hanteren, zorgen ervoor
dat de bij dit verzoek betrokken bevolking zo spoedig
mogelijk op passende wijze wordt geïnformeerd over het
resultaat van het verzoek. Bovendien zorgen de lidstaten
ervoor dat specifieke bevolkingsgroepen waarvoor het
verzoek een bijzonder risico kan opleveren, zo nodig
advies wordt verstrekt.

Artikel 16
Intrekking
1. Richtlijn 80/778/EEG wordt vijf jaar na de inwerkingtreding van de onderhavige richtlijn ingetrokken. Onverminderd lid 2 doet deze intrekking geen afbreuk aan de
verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de
termijnen voor de omzetting in de nationale wetgeving en
voor de toepassing, zoals vermeld in bijlage IV.

Een verwijzing naar de ingetrokken richtlijn wordt als een
verwijzing naar de onderhavige richtlijn opgevat en dient
te worden gelezen volgens de correlatietabel in bijlage
V.

2. Zodra een lidstaat de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking heeft doen treden om
aan deze richtlijn te voldoen en de in artikel 14 bedoelde
maatregelen heeft genomen, is deze richtlijn en niet
Richtlijn 80/778/EEG in die lidstaat van toepassing op de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water.
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Artikel 17
Omzetting in nationaal recht
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om binnen twee
jaar na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

5.12.98
Artikel 18

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 19
Adressaten

Wanneer de lidstaten 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 lidstaten.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 november 1998.
Voor de Raad

2. De lidstaten doen de Commissie mededeling van de
tekst van de bepalingen van intern recht die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

De Voorzitter
B. PRAMMER
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BIJLAGE I

PARAMETERS EN PARAMETERWAARDEN
DEEL A
Microbiologische parameters

Parameter

Parameterwaarde
(aantal/100 ml)

Escherichia coli (E. Coli)

0

Enterokokken

0

Voor water dat in flessen of verpakkingen te koop wordt aangeboden, geldt het volgende:
Parameter

Parameterwaarde

Escherichia coli (E. Coli)

0/250 ml

Enterokokken

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Telling kolonies bij 22 °C

100/ml

Telling kolonies bij 37 °C

20/ml
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DEEL B
Chemische parameters

Parameter

Parameterwaarde

Eenheid

Acrylamide

0,10

µg/l

Antimoon

5,0

µg/l

Arseen

10

µg/l

Benzeen

1,0

µg/l

0,010

µg/l

Boor

1,0

mg/l

Bromaat

10

µg/l

Cadmium

5,0

µg/l

Chroom

50

µg/l

Opmerking 3

Koper

2,0

mg/l

Opmerking 3

Cyanide

50

µg/l

1,2-Dichloorethaan

3,0

µg/l

Epichloorhydrine

0,10

µg/l

Fluoride

1,5

mg/l

Lood

10

µg/l

Kwik

1,0

µg/l

Nikkel

20

µg/l

Opmerking 3

Nitraat

50

mg/l

Opmerking 5

Nitriet

0,50

mg/l

Opmerking 5

Pesticiden

0,10

µg/l

Opmerkingen 6 en 7

Pesticiden — totaal

0,50

µg/l

Opmerkingen 6 en 8

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

0,10

µg/l

Som van de concentraties
van de gespecificeerde verbindingen; opmerking 9

Seleen

10

µg/l

Tetrachlooretheen en Trichlooretheen

10

µg/l

Som van de concentraties
van de gespecificeerde parameters

Trihalomethanen — totaal

100

µg/l

Som van de concentraties
van de gespecificeerde verbindingen; opmerking 10

Vinylchloride

0,50

µg/l

Opmerking 1

Benzo(a)pyreen

Opmerkingen

Opmerking 1

Opmerking 2

Opmerking 1

Opmerkingen 3 en 4
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Opmerking 1:

Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend aan
de hand van specificaties inzake de maximumvrijkoming van de overeenkomstige polymeer in contact met
water.

Opmerking 2:

Waar mogelijk moeten de lidstaten, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar mag komen, naar een
lagere waarde streven.
Voor water als genoemd in artikel 6, lid 1, onder a), b) en d), moet uiterlijk tien kalenderjaren na de
inwerkingtreding van deze richtlijn aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor bromaat
vanaf vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot tien jaar na de inwerkingtreding bedraagt
25 µg/l.

Opmerking 3:

Deze waarde geldt voor een monster van voor menselijke consumptie bestemd water dat via een passende
steekproefmethode (1) aan de kraan verkregen is en dat representatief mag worden geacht voor de
gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnenkrijgt. Waar nodig worden de monsterneming- en
controlemethoden toegepast, die worden geharmoniseerd overeenkomstig artikel 7, lid 4. De lidstaten
houden rekening met eventuele pieken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Opmerking 4:

Voor water als genoemd in artikel 6, lid 1, onder a), b) en d) moet uiterlijk 15 kalenderjaren na de
inwerkingtreding van deze richtlijn aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor lood
vanaf vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot 15 jaar na haar inwerkingtreding bedraagt
25 µg/l.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van lood in
voor menselijke consumptie bestemd water zoveel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig is
om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan.
Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken dienen de lidstaten toenemende prioriteit
toe te kennen aan die gevallen waarin de loodconcentratie in voor menselijke consumptie bestemd water
het hoogst is.

Opmerking 5:

De lidstaten zorgen ervoor dat de voorwaarde dat [nitraat]/50 + [nitriet]/3 # 1, waarbij de rechte haken de
concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2, vervuld wordt en dat aan de
waarde van 0,10 mg/l voor nitriet voldaan wordt af waterbehandelingsinstallatie.

Opmerking 6:

Onder pesticiden worden verstaan:
— organische insecticiden;
— organische herbiciden;
— organische fungiciden;
— organische nematociden;
— organische acariciden;
— organische algiciden;
— organische rodenticiden;
— organische slimiciden;
— soortgelijke producten (onder meer groeiregulators) en hun respectieve metabolieten en afbraak- en
reactieproducten.
Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in bepaald water voorkomen, moeten worden
gecontroleerd.

Opmerking 7:

De parameterwaarde geldt voor elk afzonderlijk pesticide. In het geval van aldrin, dieldrin, heptachloor en
heptachloorepoxide is de parameterwaarde 0,030 µg/l.

Opmerking 8:

„Pesticiden — totaal” is de som voor alle afzonderlijke pesticiden die bij de controleprocedure worden
opgespoord en gekwantificeerd.

Opmerking 9:

De gespecificeerde verbindingen zijn:
— benzo(b)fluorantheen
— benzo(k)fluorantheen
— benzo(ghi)peryleen
— indeno(1,2,3-cd)pyreen.

Opmerking 10: Waar mogelijk moeten de lidstaten, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar mag komen, naar een
lagere waarde streven.
De gespecificeerde verbindingen zijn: chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan, broomdichloormethaan.
Voor water als genoemd in artikel 6, lid 1, onder a), b) en d) moet uiterlijk tien kalenderjaren na de
inwerkingtreding van deze richtlijn aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor totaal
THM vanaf vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn tot tien jaar na haar inwerkingtreding
bedraagt 150 µg/l.
(1) Toe te voegen op basis van de thans lopende studie.
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De lidstaten zorgen ervoor dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van THM
in voor menselijke consumptie bestemd water zoveel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig
is om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan.
Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken dienen de lidstaten toenemende prioriteit
toe te kennen aan die gevallen waarin de concentratie van THM in voor menselijke consumptie bestemd
water het hoogst is.

DEEL C
Indicatorparameters

Parameter

Parameterwaarde

Eenheid

Opmerkingen

Aluminium

200

µg/l

Ammonium

0,50

mg/l

Chloride

250

mg/l

Opmerking 1

Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen)

0

aantal/100 ml

Opmerking 2

Kleur

Aanvaardbaar voor de
verbruikers en geen
abnormale verandering

Geleidingsvermogen voor elektriciteit

2 500

µS cm-1 bij

Opmerking 1

Waterstofionenconcentratie

$ 6,5 en # 9,5

pH-eenheden

IJzer

200

µg/l

Mangaan

50

µg/l

Geur

Aanvaardbaar voor de
verbruikers en geen
abnormale verandering

Oxideerbaarheid

5,0

mg/l O2

Opmerking 4

Sulfaat

250

mg/l

Opmerking 1

Natrium

200

mg/l

Smaak

Aanvaardbaar voor de
verbruikers en geen
abnormale verandering

Telling kolonies bij 22°

Geen abnormale verandering

Colibacteriën

0

Organisch koolstof totaal (TOC)

Geen abnormale verandering

Opmerking 6

Troebelingsgraad

Aanvaardbaar voor de
verbruikers en geen
abnormale verandering

Opmerking 7

20 °C

aantal/100 ml

Opmerking 1 en 3

Opmerking 5
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RADIOACTIVITEIT
Parameter

Parameterwaarde

Eenheid

Opmerkingen

Tritium

100

becquerel/l

Opmerkingen 8 en 10

Totale indicatieve dosis

0,10

mSv/jaar

Opmerkingen 9 en 10

Opmerking 1:

Het water mag niet agressief zijn.

Opmerking 2:

Deze parameter behoeft enkel te worden gemeten als het water afkomstig is van of beïnvloed wordt door
oppervlaktewater. Indien niet aan deze parameterwaarde wordt voldaan, onderzoeken de betrokken
lidstaten de waterlevering om zich ervan te vergewissen dat er geen potentieel gevaar voor de menselijke
gezondheid bestaat ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene micro-organismen, bij voorbeeld
cryptosporidium. De lidstaten nemen de resultaten van dergelijke onderzoeken op in hun verslag
overeenkomstig artikel 13, lid 2.

Opmerking 3:

Voor niet-bruisend water in flessen of verpakkingen kan de minimumwaarde verlaagd worden tot
4,5 pH-eenheden.
Voor water in flessen of verpakkingen dat van nature rijk is aan kooldioxide of kunstmatig verrijkt is met
kooldioxide kan de minimumwaarde lager zijn.

Opmerking 4:

Deze parameter behoeft niet te worden gemeten indien de TOC-parameter wordt geanalyseerd.

Opmerking 5:

De eenheid voor water waarmee flessen of verpakkingen worden gevuld, is aantal/250 ml.

Opmerking 6:

Deze parameter behoeft niet te worden gemeten bij een waterlevering van minder dan 10 000 m³ per
dag.

Opmerking 7:

In het geval van oppervlaktewaterbehandeling dienen de lidstaten te streven naar een parameterwaarde van
ten hoogste 1,0 NTE (nephelometrische troebelingseenheden) in het water af behandelingsinstallatie.

Opmerking 8:

Controlefrequenties dienen later in bijlage II te worden vastgesteld.

Opmerking 9:

Met uitzondering van tritium, kalium -40, radon en vervalproducten van radon; controlefrequenties,
controlemethodes en de belangrijkste locaties voor de controlepunten dienen later in bijlage II te worden
vastgesteld.

Opmerking 10: 1. De op grond van opmerking 8 vereiste voorstellen inzake controlefrequenties, en die uit hoofde van
opmerking 9 inzake controlefrequenties, controlemethodes en de belangrijkste locaties voor de
controlepunten als bedoeld in bijlage II, worden aangenomen volgens de procedure van artikel 12. Bij
de opstelling van deze voorstellen houdt de Commissie onder meer rekening met de relevante
bepalingen krachtens de bestaande wetgeving of passende controleprogramma’s, inclusief de controleresultaten daarvan. De Commissie dient deze voorstellen uiterlijk 18 maanden na de in artikel 18 van
deze richtlijn bedoelde datum in.
2. Een lidstaat behoeft drinkwater niet te controleren op tritium of radioactiviteit om de totale indicatieve
dosis vast te stellen, wanneer hij ervan overtuigd is op basis van andere uitgevoerde controles, dat het
tritiumniveau in water of de berekende totale indicatieve dosis ruim beneden de parameterwaarde
liggen. In dat geval deelt hij de redenen van zijn besluit aan de Commissie mede, met inbegrip van de
resultaten van deze andere uitgevoerde controles.
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BIJLAGE II

CONTROLE
TABEL A
Te analyseren parameters

1. Bewaking
Bewaking heeft tot doel regelmatig informatie te verstrekken over de organoleptische en microbiologische kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water, alsook informatie over de doeltreffendheid van drinkwaterbehandeling (met name van desinfectie) waar die plaatsvindt, om uit te maken
of het voor menselijke consumptie bestemd water al dan niet in overeenstemming is met de
parameterwaarden van deze richtlijn.
De volgende parameters moeten worden bewaakt. De lidstaten kunnen andere parameters aan deze lijst
toevoegen indien zij zulks passend achten.
Aluminium (opmerking 1)
Ammonium
Kleur
Geleidingsvermogen voor elektriciteit
Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen) (opmerking 2)
Escherichia coli (E. Coli)
Waterstofionenconcentratie
IJzer (opmerking 1)
Nitriet (opmerking 3)
Geur
Pseudomonas aeruginosa (opmerking 4)
Smaak
Telling kolonies bij 22° en 37° (opmerking 4)
Colibacteriën
Troebelingsgraad

Opmerking 1:

Alleen nodig indien als vlokmiddel gebruikt (*).

Opmerking 2:

Alleen nodig als het water afkomstig is van of beïnvloed wordt door oppervlaktewater (*).

Opmerking 3:

Alleen nodig bij chloraminering als desinfectie (*).

Opmerking 4:

Alleen nodig voor water dat in flessen of verpakkingen te koop wordt aangeboden.
(*) Voor alle andere gevallen staan de parameters in de auditlijst

2. Audit
Audit heeft tot doel de informatie te verstrekken die nodig is om uit te maken of alle parameterwaarden
van de richtlijn al dan niet worden nageleefd. Alle parameters vastgesteld volgens artikel 5, leden 2 en 3,
moeten aan audit worden onderworpen, tenzij door de bevoegde autoriteiten kan worden vastgesteld dat
gedurende een door hen te bepalen periode een parameter naar alle waarschijnlijkheid niet in bepaald
water voorkomt in concentraties die kunnen leiden tot het risico dat de betrokken parameterwaarde
wordt overschreden. Dit punt is niet van toepassing op de parameters voor radioactiviteit; met
inachtneming van de opmerkingen 8, 9 en 10 van bijlage I, deel C, wordt de radioactiviteit gecontroleerd
overeenkomstig de volgens artikel 12 aangenomen controlevoorschriften.
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TABEL B1
Minimumfrequentie van monsterneming en analyse van voor menselijke consumptie bestemd water dat
geleverd wordt via een distributienet of uit een tankschip of tankauto of gebruikt wordt in een
levensmiddelenbedrijf
De lidstaten nemen op de in artikel 6, lid 1, omschreven punten waar aan de parameterwaarden moet
worden voldaan, monsters om te garanderen dat voor menselijke consumptie bestemd water aan de
vereisten van de richtlijn voldoet. In geval van een distributienet kunnen de lidstaten voor specifieke
parameters echter monsters nemen in het leveringsgebied of in de behandelingsinstallatie indien kan worden
aangetoond dat er geen negatieve verandering zou zijn in de gemeten waarde van de betrokken
parameters.

Dagelijks binnen een leveringsgebied
gedistribueerde of geproduceerde hoeveelheid water

Bewaking aantal monsternemingen
per jaar

Audit aantal monsternemingen per
jaar

(opmerkingen 1 en 2)

(opmerkingen 3, 4 en 5)

(opmerkingen 3 en 5)

m³

#

100

#

1 000

.

100

.

1 000

# 10 000

. 10 000

# 100 000

(opmerking 6)

(opmerking 6)

4

1
1
+ 1 voor elke 3 300 m3/d en
fractie daarvan van de totale
hoeveelheid

4
+ 3 voor elke 1 000 m3/d en
fractie daarvan van de totale
hoeveelheid

. 100 000

3
+ 1 voor elke 10 000 m3/d en
fractie daarvan van de totale
hoeveelheid
10
+ 1 voor elke 25 000 m3/d en
fractie daarvan van de totale
hoeveelheid

Opmerking 1:

Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het voor menselijke consumptie
bestemde water afkomstig is uit een of enkele bronnen en waarbinnen het water kan worden geacht van
vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.

Opmerking 2:

De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar. De lidstaten mogen zich bij het
vaststellen van de minimumfrequentie baseren op het aantal inwoners in een leveringsgebied in plaats van
op de hoeveelheid water uitgaande van een waterverbruik van 200 l/dag/hoofd van de bevolking.

Opmerking 3:

In het geval van een intermitterende kortetermijnaanvoer wordt de bewakingsfrequentie voor water uit
tankschepen of tankauto’s vastgesteld door de lidstaat in kwestie.

Opmerking 4:

Voor de verschillende parameters in bijlage I mogen de lidstaten het in de tabel vermelde aantal monsters
verlagen indien:
a. de waarden van de resultaten van de in een periode van tenminste twee opeenvolgende jaren genomen
monsters constant zijn en significant beter dan de in bijlage I genoemde grenswaarden, en
b. het aannemelijk is dat geen enkele factor aanwezig is waardoor de kwaliteit van het water achteruit
zou kunnen gaan.
De laagste frequentie mag niet minder zijn dan 50 % van het in de tabel vermelde aantal monsters, behalve
in het speciale geval van opmerking 6.

Opmerking 5:

Voorzover mogelijk moet het aantal monsters gelijkelijk over plaats en tijd worden verdeeld.

Opmerking 6:

De frequentie wordt bepaald door de lidstaat in kwestie.
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TABEL B2
Minimumfrequentie van monsterneming en analyse voor water voor verkoop in flessen of verpakkingen

Dagelijks voor verkoop in flessen of
verpakkingen geproduceerde hoeveelheid water (1)
m³

# 10
. 10
. 60

# 60

Bewaking
Aantal monsternemingen per jaar

Audit
Aantal monsternemingen per jaar

1

1

12

1

1 voor elke 5 m3 en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

1 voor elke 100 m3 en fractie
daarvan van de totale hoeveelheid

(1) De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar.
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BIJLAGE III

SPECIFICATIES VOOR DE ANALYSE VAN PARAMETERS

De lidstaten zorgen ervoor dat elk laboratorium waar monsters geanalyseerd worden, een stelsel van
analytische kwaliteitscontrole hanteert dat op gezette tijden wordt gecontroleerd door iemand die onafhankelijk is van het laboratorium en door de bevoegde autoriteit voor dat doel is erkend.

1.

PARAMETERS WAARVOOR ANALYSEMETHODEN GESPECIFICEERD ZIJN
De volgende beginselen voor methoden voor microbiologische parameters worden gegeven als referentie
wanneer een CEN/ISO-methode wordt opgegeven of als leidraad, in afwachting van de eventuele
toekomstige aanneming, volgens de procedure van artikel 12, van verdere internationale CEN/
ISO-methoden, voor deze parameters. De lidstaten kunnen alternatieve methoden gebruiken mits aan
artikel 7, lid 5, wordt voldaan.
Colibacteriën en Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)
Enterokokken (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Opsomming van micro-organismen die gekweekt kunnen worden — Telling kolonies bij 22 °C (prEN
ISO 6222)
Opsomming van micro-organismen die gekweekt kunnen worden — Telling kolonies bij 37 °C (prEN
ISO 6222)
Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen)
Membraanfiltratie gevolgd door anaërobe incubatie van het membraan om m-CP agar (opmerking 1)
bij 44 6 1 °C gedurende 21 6 3 uur. Tel de opaakgele kolonies die roze of rood worden na
blootstelling aan ammoniumhydroxidedampen gedurende 20 tot 30 seconden.
Opmerking 1:

De samenstelling van m-CP agar is als volgt:
Basismedium
Tryptose

30 g

Gistextract

20 g

Sucrose
L-cysteïne hydrochloride
MgSO4 · 7H2O
Bromocresol purper
Agar
Water

5g
1g
0,1 g
40 mg
15 g
1 000 ml

De ingrediënten van het basismedium oplossen, de pH instellen op 7,6 en gedurende 15 minuten
steriliseren bij 121 °C. Het medium laten afkoelen en het volgende toevoegen:
D-cycloserine

25 mg

Indoxyl-β-D-glucocide
voor toevoeging opgelost in 8 ml steriel water

60 mg

Filtergesteriliseerde 0,5 %
fenolftaleïne difosfaat-oplossing

20 ml

Filtergesteriliseerde 4,5 % FeCl3 · 6H2O

2.

400 mg

Polymyxine-B-sulfaat

2 ml

PARAMETERS WAARVOOR PRESTATIEKENMERKEN ZIJN GESPECIFICEERD

2.1. Voor onderstaande parameters geldt dat door middel van de toegepaste analysemethode met de
aangegeven juistheid, precisie en aantoonbaarheidsgrens ten minste concentraties moeten kunnen
worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde. Ongeacht de gevoeligheid van de gebruikte
analysemethode wordt het resultaat in ten minste evenveel decimalen uitgedrukt als de parameterwaarde genoemd in bijlage I, delen B en C.
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Juistheid in %
van de parameterwaarde
(opmerking 1)

Precisie in %
van de parameterwaarde
(opmerking 2)

Aantoonbaarheidsgrens in %
van de parameterwaarde (opmerking 3)

Acrylamide

Voorwaarden

5.12.98

Opmerkingen

Controleren via
productspecificatie

Aluminium

10

10

10

Ammonium

10

10

10

Antimoon

25

25

25

Arseen

10

10

10

Benzo(a)pyreen

25

25

25

Benzeen

25

25

25

Boor

10

10

10

Bromaat

25

25

25

Cadmium

10

10

10

Chloride

10

10

10

Chroom

10

10

10

Geleidingsvermogen
voor elektriciteit

10

10

10

Koper

10

10

10

Cyanide

10

10

10

1,2-Dichloorethaan

25

25

10

Epichloor-hydrine

Opmerking 4

Controleren via
productspecificatie

Fluoride

10

10

10

IJzer

10

10

10

Lood

10

10

10

Mangaan

10

10

10

Kwik

20

10

20

Nikkel

10

10

10

Nitraat

10

10

10

Nitriet

10

10

10

Oxideerbaarheid

25

25

10

Opmerking 5

Pesticiden

25

25

25

Opmerking 6

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

25

25

25

Opmerking 7
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Juistheid in %
van de parameterwaarde
(opmerking 1)

Precisie in %
van de parameterwaarde
(opmerking 2)

Aantoonbaarheidsgrens in %
van de parameterwaarde (opmerking 3)

Seleen

10

10

10

Natrium

10

10

10

Sulfaat

10

10

10

Tetrachlooretheen

25

25

10

Opmerking 8

Trichlooretheen

25

25

10

Opmerking 8

TrihalomethanenTotaal

25

25

10

Opmerking 7

Parameter

Vinylchloride

Voorwaarden

Opmerkingen

Controleren via
productspecificatie

2.2. Voor de waterstofionenconcentratie geldt dat door middel van de toegepaste analysemethode met een
juistheid van 0,2 pH-eenheid en een precisie van 0,2 pH-eenheid concentraties moeten kunnen worden
gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde.
Opmerking 1 (*): Juistheid is de systematische fout en is het verschil tussen de via een groot aantal metingen
vastgestelde gemiddelde waarde en de werkelijke waarde.
Opmerking 2 (*): Precisie is de toevallige fout en wordt gewoonlijk uitgedrukt als de standaardafwijking (binnen een
groep en tussen groepen onderling) van de spreiding van de resultaten rond het gemiddelde. De
aanvaarbare precisie bedraagt tweemaal de relatieve standaardafwijking.
(*) Deze termen zijn nader gedefinieerd in ISO 5725.
Opmerking 3:

De aantoonbaarheidsgrens is hetzij
— driemaal de relatieve standaardafwijking binnen een groep waarnemingen aan een origineel
drinkwatermonster met een lage concentratie van de parameter;
hetzij
— vijfmaal de relatieve standaardafwijking binnen een groep waarnemingen aan een blancomonster.

3.

Opmerking 4:

Met behulp van de methode moet het totaal aan cyanide in elke vorm worden bepaald.

Opmerking 5:

De oxidatie dient gedurende tien minuten te worden uitgevoerd met behulp van permanganaat bij
100 °C in een zuur milieu.

Opmerking 6:

De prestatiekenmerken gelden voor elk afzonderlijk pesticide en hangen af van het betrokken
pesticide. De aantoonbaarheidsgrens is momenteel wellicht niet voor alle pesticiden haalbaar, maar
de lidstaten moeten ernaar streven deze norm te halen.

Opmerking 7:

De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 25 % van de
parameterwaarde in bijlage I.

Opmerking 8:

De prestatiekenmerken gelden voor de afzonderlijke stoffen, gespecificeerd op 50 % van de
parameterwaarde in bijlage I.

PARAMETERS WAARVOOR GEEN ANALYSEMETHODE IS GESPECIFICEERD
Kleur
Geur
Smaak
Organisch koolstof totaal
Troebelingsgraad (opmerking 1)
Opmerking 1:

Voor de bewaking van de troebelingsgraad in behandeld oppervlaktewater geldt dat door middel
van de toegepaste analysemethode ten minste met een juistheid van 25 % concentraties moeten
kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de parameterwaarde.
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BIJLAGE IV

TIJDLIMIETEN VOOR OMZETTING IN NATIONALE WETGEVING EN VOOR TOEPASSING

Richtlijn 81/858/EEG

Omzetting 17.7.1982

(Aanpassing vanwege de toetreding
van Griekenland)

Toepassing 17.7.1985

Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal
Spanje:
Portugal:

Alle lidstaten met uitzondering van
Spanje, Portugal en de nieuwe
deelstaten van Duitsland

omzetting
toepassing
omzetting
toepassing

Artikel 15

1.1.1986
1.1.1986
1.1.1986
1.1.1989

Akte van Toetreding van
Oostenrijk, Finland en Zweden
Oostenrijk: omzetting
toepassing
Finnland:
omzetting
toepassing
Zweden:
omzetting
toepassing

Richtlijn
91/692/EEG

1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995
1.1.1995

Toepassing 31.12.1995
Gewijzigd per 1.1.1981

Gewijzigd per 1.1.1986

Gewijzigd per 1.1.1995

Artikel 16
Artikel 17

Artikel 17 bis
toegevoegd

Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

Gewijzigd

Gewijzigd
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Artikel 1 tot en met 14

Richtlijn 90/656/EEG voor de
nieuwe deelstaten van Duitsland

NL

Richtlijn 80/778/EEG

5.12.98

5.12.98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BIJLAGE V

CORRELATIETABEL

Onderhavige richtlijn

Richtlijn 80/778/EEG

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2

—

Artikel 2, lid 1
onder a) en b)

Artikel 2

Artikel 2, lid 2

—

Artikel 3, lid 1,
onder a) en b)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 2,
onder a) en b)

—

Artikel 3, lid 3

—

Artikel 4, lid 1

Artikel 7, lid 6

Artikel 4, lid 2

Artikel 11

Artikel 5, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, lid 2, eerste zin

Artikel 7, lid 3

Artikel 5, lid 2, tweede zin

—

Artikel 5, lid 3

—

Artikel 6, lid 1

Artikel 12, lid 2

Artikel 6, leden 2 en 3

—

Artikel 7, lid 1

Artikel 12, lid 1

Artikel 7, lid 2

—

Artikel 7, lid 3

Artikel 12, lid 3

Artikel 7, lid 4

—

Artikel 7, lid 5

Artikel 12, lid 5

Artikel 7, lid 6

—

Artikel 8

—

Artikel 9, lid 1

Artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 1

Artikel 9, leden 2 tot en met 6

—

Artikel 9, lid 7

Artikel 9, lid 2 en artikel 10, lid 3

Artikel 9, lid 8

—

Artikel 10

Artikel 8

L 330/53

L 330/54
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Onderhavige richtlijn

Richtlijn 80/778/EEG

Artikel 11, lid 1

—

Artikel 11, lid 2

Artikel 13

Artikel 12, lid 1

Artikel 14

Artikel 12, leden 2 en 3

Artikel 15

Artikel 13, lid 1

—

Artikel 13, leden 2 tot en met 5

Artikel 17, onder a) (ingevoegd bij Richtlijn 91/692/EEG)

Artikel 14

Artikel 19

Artikel 15

Artikel 20

Artikel 16

—

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

—

Artikel 19

Artikel 21

5.12.98

